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Σύνοψη 
 
 
Με την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επιτυνχάνεται ένας 

ενιαίος τρόπος παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων σε διεθνές και 

εθνικό επίπεδο. Επιτυνχάνεται επίσης η διαφάνεια και η συγκρισιµότητα 

που κάνει τις οικονοµικές καταστάσεις αξιόπιστες στους χρήστες τους. 

Χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων θεωρούνται οι µέτοχοι, οι 

σηµερινοί ή πιθανοί επενδυτές, οι προµηθευτές και οι πστωτές, οι 

δανειστές, η Πολιτεία κλπ.  

Οι ενιαίοι κανόνες παρουσίασης και σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων έχουν ως αποτέλεσµα την εξαγωγή ακριβέστερων 

συµπερασµάτων για την οικονοµική θέση µιας επιχειρηµατικής µονάδας. Οι 

οικονοµικές καταστάσεις για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν ένα 

ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα βρίσκονται σε µια κατάσταση διαρκούς 

µεταβολής και εξέλιξης. Εκδίδονται νέα Πρότυπα και νέες ∆ιερµηνείες. Με 

κάθε νέα έκδοση τροποποιούνται οι διατάξεις άλλων υπαρχόντων 

Λογιστικών Προτύπων.       

Στην παρούσα εργασία, γίνεται µια θεωρητική προσέγγιση για τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

εξετάζονται και αναλύονται τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που αφορούν τις 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και τις Επενδύσεις σε Ακίνητα, γίνεται αναφορά 

στο νοµοθετικό πλαίσιο εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και τις 

αλλαγές που επέφερε στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος και τέλος γίνεται µια σύγκριση  και αναλύονται οι 

διαφορές µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 
1.1 Γενικά για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Η Εισαγωγή στα δηµοσιευµένα κείµενα των ∆.Π.Χ.Π. παρουσιάζει τους 
σκοπούς και τις διαδικασίες των εργασιών του Συµβουλίου ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και εξηγεί το πεδίο εφαρµογής και την ισχύ των 
δηµοσιευόµενων κειµένων των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Παρουσίασης ∆.Π.Χ.Π. 

v Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) συστήθηκε το 
2001 ως µέρος του ιδρύµατος της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASC). Το ίδρυµα της IASC διοικείται από 19 
θεµατοφύλακες. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων των θεµατοφυλάκων 
περιλαµβάνεται ο διορισµός των µελών του IASB και των σχετικών 
συµβουλίων και επιτροπών καθώς και η εξασφάλιση της 
χρηµατοδότησης του οργανισµού. Το IASB περιλαµβάνει δώδεκα 
µέλη πλήρους απασχόλησης και δύο µέλη µερικής απασχόλησης. Η 
αρµοδιότητα του IASB είναι η έγκριση των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π) - International 
Financial Reporting Standards (IFRSs) - και σχετικών κειµένων 
όπως το Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων, σχέδια και άλλα κείµενα για συζήτηση. 

v Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης - International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) - περιλαµβάνει δώδεκα 
µέλη µε δικαίωµα ψήφου και ένα πρόεδρο χωρίς δικαίωµα ψήφου 
που όλοι ορίζονται από τους θεµατοφύλακες. Ο ρόλος της IFRIC 
συνίσταται στο να προετοιµάζει διερµηνείες των ∆.Π.Χ.Π προς 
έγκριση από το IASB και να παρέχει οδηγίες για θέµατα 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που δεν αντιµετωπίζονται ρητά 
στα ∆.Π.Χ.Π. Η IFRIC αντικατάστησε την Μόνιµη Επιτροπή 
∆ιερµηνειών - Standing Interpretations Committee (SIC) - το 2002. 

v Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων - Standards Advisory Council 
(SAC) - διορίζεται από τους Θεµατοφύλακες. Αποτελεί το επίσηµο 
όχηµα για τη συµµετοχή οργανισµών και ιδιωτών που ενδιαφέρονται 
για τα διεθνή χρηµατοοικονοµικά πρότυπα. Οι συµµετέχοντες έχουν 
ευρεία γεωγραφική κατανοµή και διαφορετικές ειδικότητες. Σκοπός 
της SAC είναι το να συµβουλεύει το IASB για τις προτεραιότητες και 
τα σηµαντικά έργα προτυποποίησης. 

Του Συµβουλίου προηγήθηκε το συµβούλιο της Επιτροπής ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων, που συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως 
αποτέλεσµα µιας συµφωνίας των Λογιστικών Σωµάτων της Αυστραλίας, του 
Καναδά, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού, της 
Ολλανδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας και των ΗΠΑ. Μια 
αναθεωρηµένη συµφωνία και καταστατικό υπογράφηκαν το Νοέµβριο του 
1982 και αργότερα το 2000 εγκρίθηκε η νέα οργανωτική δοµή της IASC. 
Στην συνάντηση της 20 Απριλίου 2001, το IASB ενέκρινε το ακόλουθο 
ψήφισµα : «Όλα τα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν σύµφωνα µε 
προγενέστερα καταστατικά συνεχίζουν να ισχύουν εκτός και µέχρι να 
αναθεωρηθούν ή αποσυρθούν. Το IASB µπορεί να αναθεωρεί ή αποσύρει 
∆.Λ.Π. και ∆ιερµηνείες που εκδόθηκαν σύµφωνα µε προγενέστερα 
καταστατικά της IASC καθώς και να εκδίδει νέα πρότυπα και διερµηνείες» 
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Η Εισαγωγή αυτή εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2002 και αντικαθιστά την 
Εισαγωγή που δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 1975 και τροποποιήθηκε 
τον Νοέµβριο του 1982. 
 
1.2 Σκοπός του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 
Σκοπός του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) είναι : 

v να διαµορφώνει για το δηµόσιο συµφέρον ένα µοναδικό σύνολο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων υψηλής ποιότητας, κατανοητών και 
ευρέως αποδεκτών που θα απαιτούν, οι οικονοµικές καταστάσεις να 
προσφέρουν ακριβοδίκαιες και συγκρίσιµες πληροφορίες υψηλής 
ποιότητας, ώστε οι συµµετέχοντες στις διεθνείς χρηµαταγορές και οι 
λοιποί χρήστες των πληροφοριών αυτών να µπορούν να λάβουν 
οικονοµικές αποφάσεις. 

v να προωθεί την παγκόσµια αποδοχή και αυστηρή τήρηση τους, και 
v να εργάζεται ενεργά µε τα αρµόδια εθνικά όργανα θεσµοθέτησης 

προτύπων για την σύγκληση των εθνικών προτύπων µε τα ∆.Π.Χ.Π. 
1.2.1 Πλαίσιο και δικαιοδοσία των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης 
Το IASB επιτυγχάνει τους στόχους του κυρίως µέσω της δηµιουργίας και 
της δηµοσίευσης και ύστερα µέσω της προώθησης της χρήσης των ∆.Π.Χ.Π 
για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και των 
γνωστοποιήσεων. Κατά την συγγραφή των προτύπων το IASB εργάζεται µε 
τα αρµόδια εθνικά όργανα θεσµοθέτησης προτύπων, ώστε να 
µεγιστοποιηθεί η σύγκλιση των ∆.Π.Χ.Π µε τα εθνικά λογιστικά πρότυπα. 
Τα ∆.Π.Χ.Π εκθέτουν τις απαιτήσεις για την καταχώριση, αποτίµηση, 
παρουσίαση και γνωστοποίηση συναλλαγών και γεγονότων που 
παρουσιάζονται στις γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις. Επίσης 
εκθέτουν τέτοιες απαιτήσεις για συναλλαγές και γεγονότα που κυρίως 
προκύπτουν σε συγκεκριµένους κλάδους. Τα ∆.Π.Χ.Π. βασίζονται στο 
Πλαίσιο, το οποίο ασχολείται µε τις βασικές έννοιες της πληροφόρησης που 
παρουσιάζουν οι γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις. Ο σκοπός του 
Πλαισίου είναι να διευκολύνει τη συνεπή και λογική διατύπωση των 
∆.Π.Χ.Π. Το Πλαίσιο επίσης παρέχει τη βάση για τη χρήση επίσηµων 
γνωµών και κρίσεων στην επίλυση λογιστικών θεµάτων. 
Τα ∆.Π.Χ.Π έχουν σχεδιαστεί για την κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεων όλων των κερδοσκοπικών οντοτήτων. Περιλαµβάνουν 
οργανισµούς, εταιρείες ή οντότητες αµοιβαίας ασφάλισης που παρέχουν 
µερίσµατα ή άλλα οικονοµικά οφέλη άµεσα και αναλογικά στους ιδιοκτήτες 
τους, τα µέλη τους ή στους συµµετέχοντες. Παρά το γεγονός ότι τα 
πρότυπα αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρµογή από µη κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα, είναι πιθανό 
οντότητες µε τέτοιες δραστηριότητες να τα θεωρήσουν κατάλληλα. 
 
1.3 ∆ηµοσιευόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις 
Το πλήρες σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει : 

Ø τον Ισολογισµό, 
Ø την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, 
Ø την κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, 
Ø την κατάσταση ταµειακών ροών και 
Ø τις Σηµειώσεις που περιλαµβάνουν περίληψη των σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
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Εξαιτίας του υψηλού κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τη 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π και για να 
αποφευχθούν οι επαναλαµβανόµενες πληροφορίες που ήδη έχουν 
δηµοσιευθεί, µια οντότητα έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει περιληπτικές 
τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις σε σύγκριση µε τις 
ετήσιες καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρεις. Το ∆.Λ.Π 34 
«Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» περιγράφει το ελάχιστο 
περιεχόµενο που πρέπει να περιλαµβάνουν οι οικονοµικές καταστάσεις για 
µια ενδιάµεση περίοδο. 
1.3.1 Αντικειµενικός σκοπός του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) 
Σε κάποιες περιπτώσεις το IASB επέτρεψε διαφορετικούς χειρισµούς για 
συγκεκριµένες συναλλαγές και γεγονότα. Συνήθως, ένας χειρισµός 
προσδιορίζεται ως “βασικός χειρισµός” και οι άλλοι ως “επιτρεπόµενοι 
εναλλακτικοί χειρισµοί”. Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας οντότητας 
µπορούν να θεωρηθούν ότι συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. είτε 
χρησιµοποιούν τον κύριο είτε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό. 
Ο αντικειµενικός σκοπός του IASB είναι να απαιτεί ότι παρόµοιες 
συναλλαγές και γεγονότα καταχωρούνται και γνωστοποιούνται µε 
παρόµοιο τρόπο και ότι µη παρόµοιες συναλλαγές και γεγονότα 
καταχωρούνται και γνωστοποιούνται διαφορετικά κατά την πάροδο του 
χρόνου τόσο εντός της οντότητας όσο και µεταξύ οντοτήτων. Συνεπώς, το 
IASB δεν προτίθεται να επιτρέψει επιλογές στους λογιστικούς χειρισµούς. 
Επίσης, το IASB έχει αναθεωρήσει και θα συνεχίζει να αναθεωρεί εκείνες 
τις συναλλαγές και γεγονότα όπου τα ∆.Λ.Π. επιτρέπουν επιλογές στον 
λογιστικό χειρισµό µε σκοπό να µειώσει τον αριθµό αυτών των επιλογών. 
Οι διερµηνείες των ∆.Π.Χ.Π. προετοιµάζονται από την Επιτροπή 
∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(IFRIC) ώστε να δώσουν επίσηµη καθοδήγηση σε θέµατα που είναι πιθανό 
να δεχθούν αποκλίνοντες ή µη αποδεκτούς χειρισµούς ελλείψει τέτοιας 
καθοδήγησης. 
Το ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» περιλαµβάνει 
την επόµενη απαίτηση : «Μια οντότητα της οποίας οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τα ∆.Π.Χ.Π πρέπει να δηλώνει ρητά και 
χωρίς επιφύλαξη τη συµφωνία αυτή στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Οι 
οικονοµικές καταστάσεις δεν µπορούν να περιγραφούν ως σύµφωνες µε τα 
∆.Π.Χ.Π εκτός και εάν είναι σύµφωνες µε όλες τις απαιτήσεις των 
∆.Π.Χ.Π». 
1.3.2 ∆ιαδικασία εργασίας έκδοσης των ∆.Π.Χ.Π και των ∆ιερµηνειών 
Τα ∆.Π.Χ.Π. και οι διερµηνείες των ∆.Π.Χ.Π αναπτύσσονται µέσω µιας 
διεθνούς επίσηµης διαδικασίας που εµπλέκει λογιστές, οικονοµικούς 
αναλυτές και άλλους χρήστες οικονοµικών καταστάσεων, τους 
επιχειρηµατίες, τα χρηµατιστήρια, τις ρυθµιστικές και νοµοθετικές αρχές, 
την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τα ενδιαφερόµενα άτοµα και οργανισµούς 
από όλο τον κόσµο. 
Το IASB συµβουλεύεται, σε δηµόσιες συναντήσεις, τη Συµβουλευτική 
Επιτροπή Προτύπων (SAC) για τα σηµαντικά έργα, τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης και τις προτεραιότητες. Συζητά τεχνικά θέµατα σε 
συναντήσεις που είναι ανοικτές στο κοινό για παρακολούθηση. 
1.3.3 Χρόνος εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. 
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Τα ∆.Π.Χ.Π. εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία που ρητά καθορίζεται στο 
Πρότυπο. Νέα ή αναθεωρηµένα ∆.Π.Χ.Π ορίζουν µεταβατικές διατάξεις για 
εφαρµογή µέχρι την αρχική εφαρµογή τους. 
1.3.4 Γλώσσα 
Το εγκεκριµένο κείµενο κάθε σχεδίου ή προτύπου είναι αυτό που 
εγκρίνεται από το IASB στην αγγλική γλώσσα. Τo IASB µπορεί να εγκρίνει 
µεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, µε την προϋπόθεση ότι η µετάφραση έχει 
προετοιµαστεί µε βάση διαδικασίες που παρέχουν την εξασφάλιση της 
ποιότητας της µετάφρασης. Τo IASB µπορεί να αδειοδοτήσει άλλες 
µεταφράσεις. 
 
1.4 Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονοµικών 
Καταστάσεων 
Οι οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες καταρτίζονται και παρουσιάζονται 
κυρίως για τους εξωτερικούς χρήστες αν και φαίνονται όµοιες από χώρα σε 
χώρα έχουν πολλές φορές σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους. Η Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επιδιώκει να εναρµονίσει τους κανόνες, 
τα λογιστικά πρότυπα και τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την κατάρτιση 
και την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, αν και αναγνωρίζει ότι 
οι Κυβερνήσεις µπορεί να καθορίζουν διαφορετικές ή πρόσθετες 
προδιαγραφές για δικούς τους σκοπούς. 
 
1.5 Σκοπός και καθεστώς του πλαισίου κατάρτισης των οικονοµικών 
καταστάσεων 
Αυτό το «Πλαίσιο» θέτει τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση και την 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων για τους εξωτερικούς χρήστες 
καλύπτοντας συγκεκριµένους σκοπούς: 
Σκοπός του Πλαισίου είναι: 

v να βοηθήσει το Συµβούλιο της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων 

v (Ε.∆.Λ.Π). : 
ü στην ανάπτυξη των µελλοντικών ∆.Λ.Π. και, 
ü στην αναθεώρηση των υφιστάµενων ∆.Λ.Π., 

v να βοηθήσει το Συµβούλιο της Ε.∆.Λ.Π. στην προώθηση της 
εναρµόνισης των κανονισµών, λογιστικών προτύπων και 
διαδικασιών, που αφορούν στην παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων, 

v να βοηθήσει τα αρµόδια εθνικά όργανα στην ανάπτυξη εθνικών 
προτύπων, 

v να βοηθήσει τους συντάκτες των οικονοµικών καταστάσεων στην 
εφαρµογή των ∆.Λ.Π., και στην αντιµετώπιση θεµάτων τα οποία δεν 
αποτελούν ακόµα αντικείµενο ενός ∆.Λ.Π. 

v να βοηθήσει τους ελεγκτές να σχηµατίζουν γνώµη για το αν οι 
Οικονοµικές Καταστάσεις συµµορφώνονται µε τα ∆.Λ.Π., 

v να βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων στην 
ερµηνεία των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές που 
συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. και 

v να παράσχει σε όσους ενδιαφέρονται για το έργο της Ε.∆.Λ.Π., 
πληροφορίες σχετικά µε την προσέγγισή της στη διαµόρφωση των 
∆.Λ.Π. 
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Το Πλαίσιο δεν αποτελεί ∆.Λ.Π. και δεν καθορίζει Πρότυπα για κάποιο θέµα 
και γι αυτό όπου υπάρχει µία αντίθεση µεταξύ του Πλαισίου και ενός ∆.Λ.Π. 
υπερισχύει το ∆.Λ.Π. 
 
1.6 Πεδίο εφαρµογής του πλαισίου κατάρτισης και παρουσίασης 
των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Το Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
ασχολείται µε τα ακόλουθα : 

v Το σκοπό των οικονοµικών καταστάσεων, 
v τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων που 

καθορίζουν τη χρησιµότητα της πληροφόρησης στις οικονοµικές 
καταστάσεις, 

v την καταχώριση (αναγνώριση) και την επιµέτρηση (αποτίµηση) των 
στοιχείων από τα οποία συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις και 

v τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησής του. 
 
1.7 Χρήστες οικονοµικών καταστάσεων και ανάγκες πληροφόρησής 
τους 
Στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνονται οι 
σηµερινοί και οι πιθανοί επενδυτές, οι εργαζόµενοι, οι δανειστές, οι 
προµηθευτές και άλλοι πιστωτές, οι πελάτες, το κράτος και τα όργανά του 
καθώς και το κοινό οι οποίοι χρησιµοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις για 
την πληροφόρησή τους. 
 
1.8 Όργανο κατάρτισης και σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το όργανο που διοικεί µια επιχείρηση είναι 
υπεύθυνο για την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων αυτής.  
Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών 
σχετικά µε την οικονοµική θέση, την αποδοτικότητα και τις µεταβολές στην 
οικονοµική θέση µιας επιχείρησης που είναι χρήσιµες σε ένα ευρύτερο 
κύκλο χρηστών για να πάρουν οικονοµικές αποφάσεις. 
Οι ανωτέρω πληροφορίες των οικονοµικών καταστάσεων προέρχονται, 
όσον αφορά : 

v Την οικονοµική θέση, από τον Ισολογισµό 
v Την αποδοτικότητα, από την Κατάσταση Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων 
v Τις µεταβολές στην οικονοµική θέση, από την κατάσταση µεταβολών 

των ιδίων κεφαλαίων 
Οι οικονοµικές καταστάσεις επίσης παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της 
επιµέλειας ή της υπευθυνότητας της διοίκησης για τους πόρους που άλλοι 
της έχουν εµπιστευθεί. 
 
1.9 Βασικές παραδοχές κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι βασικές παραδοχές του Πλαισίου βάσει των οποίων καταρτίζουµε και 
παρουσιάζουµε τις οικονοµικές καταστάσεις των οικονοµικών οντοτήτων 
είναι οι ακόλουθες. 
Αυτοτέλεια των χρήσεων (ή Λογιστική αρχή της πραγµατοποίησης) 
Για να ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους οι οικονοµικές καταστάσεις 
καταρτίζονται µε τη λογιστική παραδοχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 
Σύµφωνα µε αυτή την παραδοχή τα αποτελέσµατα των συναλλαγών και 
άλλων γεγονότων αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται και 
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καταχωρούνται και απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των 
περιόδων στις οποίες αυτά αφορούν. Η αυτοτέλεια των χρήσεων δεν ισχύει 
για την κατάρτιση της κατάστασης των ταµειακών ροών. 
Συνεχιζόµενη δραστηριότητα 
Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται µε τη παραδοχή ότι η επιχείρηση 
συνεχίζει και θα συνεχίσει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες για το 
προβλεπτό µέλλον και δεν έχει την πρόθεση ούτε την ανάγκη να 
ρευστοποιήσει ή να περικόψει σηµαντικά το επίπεδο των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων της. Αν υπάρχει τέτοια πρόθεση ή ανάγκη, οι οικονοµικές 
καταστάσεις ενδέχεται να πρέπει να καταρτιστούν πάνω σε διαφορετική 
βάση και η βάση που χρησιµοποιήθηκε γνωστοποιείται. 
 
1.10 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Τα Ποιοτικά χαρακτηριστικά αφορούν τις ιδιότητες εκείνες που καθιστούν 
τις πληροφορίες που παρέχονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσιµες 
στους χρήστες. Τα τέσσερα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι τα 
παρακάτω :  

v Κατανοητότητα. Μια ουσιώδης ιδιότητα των παρεχόµενων µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις πληροφοριών είναι ότι αυτές είναι 
κατανοητές από τους χρήστες οι οποίοι προϋποτίθεται ότι διαθέτουν 
µία γενική γνώση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και της λογιστικής καθώς και τη θέληση να 
µελετήσουν τις πληροφορίες µε εύλογη επιµέλεια. 

v Συνάφεια. Οι πληροφορίες που παρέχονται µε τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις έχουν την ιδιότητα της συνάφειας όταν επηρεάζουν τις 
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών βοηθώντας αυτούς να εκτιµούν 
παρελθόντα, παρόντα ή µελλοντικά γεγονότα ή να επιβεβαιώνουν ή 
να διορθώνουν προηγούµενες εκτιµήσεις τους. Η συνάφεια των 
πληροφοριών επηρεάζεται από τη φύση και τη σπουδαιότητά τους. 
Σε µερικές περιπτώσεις η φύση των πληροφοριών είναι από µόνη 
της επαρκής για να προσδιορίσει τη συνάφειά τους. Οι πληροφορίες 
είναι ουσιώδεις αν η παράλειψη τους ή η κακή διατύπωσή τους θα 
µπορούσε να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών που 
λήφθηκαν µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις. 

v Αξιοπιστία. Οι πληροφορίες για να είναι χρήσιµες πρέπει να είναι 
αξιόπιστες, δηλαδή να είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και 
προκαταλήψεις. Οι χρήστες πρέπει να µπορούν να βασίζονται σ' 
αυτές επειδή αντιπροσωπεύουν πιστά εκείνο το οποίο υποτίθεται και 
αναµένεται ότι αντιπροσωπεύουν. 

Για να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες πρέπει να διακρίνονται για την : 
ü Πιστή παρουσίαση - Οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζουν πιστά 

τις συναλλαγές και τα άλλα γεγονότα που υποτίθεται ή που µπορεί 
εύλογα να αναµένεται ότι παρουσιάζουν. 

ü Ουσία πάνω από τον τύπο - Οι πληροφορίες είναι αναγκαίο να 
λογιστικοποιούνται και να παρουσιάζονται σύµφωνα µε την ουσία 
τους και την οικονοµική πραγµατικότητα και όχι µόνο µε το νοµικό 
τους τύπο. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση έχει µεταβιβάσει ένα 
περιουσιακό στοιχείο αλλά υπάρχουν συµφωνίες που εξασφαλίζουν 
ότι η επιχείρηση θα συνεχίζει να απολαµβάνει τα µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. 
Στη περίπτωση αυτή η απεικόνιση µόνο της πώλησης δεν θα 
αντιπροσώπευε πιστά τη συναλλαγή. 
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ü Ουδετερότητα - Οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να είναι ουδέτερες. Οι οικονοµικές καταστάσεις 
δεν είναι ουδέτερες αν µε την επιλογή ή την παρουσίαση των 
πληροφοριών επηρεάζουν τη λήψη µιας απόφασης ή κρίσης για να 
επιτύχουν ένα προκαθορισµένο αποτέλεσµα. 

ü Σύνεση - Οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν αβεβαιότητες που 
προέρχονται από πολλά γεγονότα και καταστάσεις. Σύνεση είναι ένα 
µέτρο επιφυλακτικότητας που περιέχεται σε κάθε κρίση έτσι ώστε τα 
περιουσιακά στοιχεία ή τα έσοδα δεν υπερτιµούνται και οι 
υποχρεώσεις ή τα έξοδα δεν υποτιµούνται ή το αντίθετο. 

ü Πληρότητα - Για να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες στις οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να είναι πλήρεις εντός των ορίων του ουσιώδους 
και του κόστους. Μια παράλειψη µπορεί να έχει ως συνέπεια οι 
πληροφορίες να είναι εσφαλµένες ή παραπλανητικές και έτσι 
αναξιόπιστες και ανεπαρκείς σε ότι αφορά τη συνάφειά τους.  

v Συγκρισιµότητα. Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν 
τις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης διαχρονικά καθώς και 
τις οικονοµικές καταστάσεις διαφόρων επιχειρήσεων για να εκτιµούν 
τη σχετική οικονοµική θέση τους, την αποδοτικότητα και τις 
µεταβολές στην οικονοµική θέση. Συνεπώς η αποτίµηση και η 
απεικόνιση του οικονοµικού αποτελέσµατος των όµοιων συναλλαγών 
και λοιπών γεγονότων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο οµοιόµορφο 
τόσο διαχρονικά µέσα στην επιχείρηση, όσο και στις διαφορετικές 
επιχειρήσεις. Σηµαντικό στοιχείο του ποιοτικού χαρακτηριστικού της 
συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων είναι οι λογιστικές 
πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατάρτισή τους καθώς και 
οι τυχόν µεταβολές των πολιτικών αυτών και οι συνέπειες τέτοιων 
µεταβολών. 

1.10.1 Περιορισµοί στις συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες  
Έγκαιρη πληροφόρηση 
Αν υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των 
πληροφοριών µπορεί να χάσουν τη συνάφειά τους. Η διοίκηση πρέπει να 
εξισορροπεί τα σχετικά πλεονεκτήµατα της έγκαιρης γνωστοποίησης και 
της παροχής αξιόπιστων πληροφοριών. Για να επιτευχθεί µια καλύτερη 
εξισορρόπηση µεταξύ συνάφειας και αξιοπιστίας, λαµβάνεται κυρίως υπόψη 
η καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των οικονοµικών 
καταστάσεων, για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 
Ισορροπία µεταξύ οφέλους και κόστους 
Η ισορροπία µεταξύ οφέλους και κόστους αποτελεί περιορισµό, παρά ένα 
ποιοτικό χαρακτηριστικό. Τα οφέλη που προκύπτουν από τις πληροφορίες 
πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος παροχής των πληροφοριών. Η εκτίµηση 
όµως των ωφελειών και του κόστους αποτελεί ουσιαστικά µια διαδικασία 
κρίσης. 
Ισορροπία µεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών 
Στην πράξη είναι συχνά αναγκαία µια εξισορρόπηση ή ένας συµψηφισµός 
µεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών για να επιτευχθεί ο σκοπός των 
οικονοµικών καταστάσεων. Η σχετική σηµασία των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών κατά περίπτωση αποτελεί θέµα κρίσης. 
1.10.2 Ακριβοδίκαιη εικόνα και ορθή παρουσίαση 
Η εφαρµογή των κύριων ποιοτικών χαρακτηριστικών και των κατάλληλων 
Λογιστικών Προτύπων οδηγεί σε οικονοµικές καταστάσεις που 
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παρουσιάζουν µία ακριβοδίκαιη εικόνα των πληροφοριών και µια ορθή 
παρουσίασή τους. 
 
1.11 Τα στοιχεία των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα των 
συναλλαγών και άλλων γεγονότων κατά οµάδες µέσα σε γενικές 
κατηγορίες σύµφωνα µε τα οικονοµικά χαρακτηριστικά τους. Οι κατηγορίες 
αυτές ονοµάζονται στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων και είναι τα 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα 
έσοδα και τα έξοδα. 
1.11.1 Οικονοµική θέση 
Τα στοιχεία που συνδέονται άµεσα µε την επιµέτρηση της οικονοµικής 
θέσης στον ισολογισµό είναι τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, οι 
υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια και ορίζονται ως εξής :  

v Περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού είναι ένας πόρος που ελέγχεται 
από την επιχείρηση, ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων και 
από τον οποίο αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Το µελλοντικό οικονοµικό όφελος που 
ενσωµατώνεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι η δυνατότητα να 
συνεισφέρει άµεσα ή έµµεσα στη ροή ταµιακών διαθεσίµων ή 
ταµιακών ισοδυνάµων στην επιχείρηση.  Πολλά περιουσιακά στοιχεία 
έχουν µια φυσική µορφή, όµως η φυσική µορφή δεν είναι ουσιώδης 
για την ύπαρξη ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας). Επίσης πολλά περιουσιακά στοιχεία συνδέονται µε 
νοµικά δικαιώµατα που συµπεριλαµβάνουν το δικαίωµα της 
ιδιοκτησίας το οποίο όµως δεν είναι ουσιώδες για την ύπαρξη ενός 
περιουσιακού στοιχείου (π.χ. µισθωµένο ακίνητο αποτελεί 
περιουσιακό στοιχείο αν η επιχείρηση ελέγχει τα οφέλη που 
αναµένεται να εισρεύσουν από το ακίνητο στο µέλλον).  

v Υποχρέωση είναι µία παρούσα δέσµευση της επιχείρησης, που 
προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα, ο διακανονισµός της οποίας 
αναµένεται να καταλήξει σε µία εκροή πόρων από την επιχείρηση 
που ενσωµατώνει οικονοµικά οφέλη. Ο διακανονισµός µιας 
παρούσας υποχρέωσης συνήθως συνεπάγεται την παράδοση πόρων 
που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και µπορεί να γίνει µε 
πολλούς τρόπους (π.χ. πληρωµή µε µετρητά, µεταβίβαση άλλων 
περιουσιακών στοιχείων, παροχή υπηρεσιών, αντικατάσταση της 
συγκεκριµένης υποχρέωσης µε µια άλλη, ή µετατροπή της 
υποχρέωσης σε κεφάλαιο). Μερικές υποχρεώσεις µπορεί να 
αποτιµώνται µόνο µε τη χρησιµοποίηση µιας εκτίµησης. Αυτές οι 
υποχρεώσεις συχνά περιγράφονται ως προβλέψεις αλλά όταν µια 
πρόβλεψη συνεπάγεται µια παρούσα οφειλή ή δέσµευση και πληροί 
τον ορισµό της υποχρέωσης, αυτή αποτελεί υποχρέωση ακόµη και 
αν το πόσο αυτής πρέπει να εκτιµηθεί (π.χ. προβλέψεις για κάλυψη 
υποχρεώσεων συνταξιοδότησης). 

v Ίδια Κεφάλαια είναι το αποµένον δικαίωµα επί των περιουσιακών 
στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης µετά την αφαίρεση όλων των 
υποχρεώσεων της. Τα Ίδια Κεφάλαια αναλύονται στον Ισολογισµό 
σε υποκατηγορίες που είναι κατάλληλες για τις ανάγκες λήψης 
απoφάσεων των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων όταν αυτές 
δείχνουν νοµικούς ή άλλους περιορισµούς σχετικά µε την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης. 
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Οι ανωτέρω ορισµοί ενός περιουσιακού στοιχείου ενεργητικού και µιας 
υποχρέωσης εξατοµικεύουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους αλλά δεν 
καθορίζουν τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται για να 
καταχωρηθούν στον Ισολογισµό. 
1.11.2 Αποδοτικότητα και κέρδος 
Το κέρδος χρησιµοποιείται συχνά ως ένα µέτρο απόδοσης ή ως βάση για 
άλλες µετρήσεις, όπως η απόδοση µιας επένδυσης ή τα κέρδη ανά µετοχή. 
Τα στοιχεία που άµεσα συνδέονται µε τη µέτρηση του κέρδους είναι τα 
έσοδα και τα έξοδα και ο συνδυασµός αυτών µε διάφορους τρόπους 
παρουσιάζει µε διάφορες µετρήσεις την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης. 
Έσοδα είναι αυξήσεις στα οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής περιόδου µε τη µορφή εισροών ή αυξήσεων των περιουσιακών 
στοιχείων ενεργητικού ή µειώσεων των υποχρεώσεων που καταλήγουν σε 
αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων άλλες από εκείνες που σχετίζονται µε 
εισφορές από τους συµµετέχοντες στα ίδια κεφάλαια. 
Ο ορισµός του εσόδου ενσωµατώνει τόσο τα τακτικά έσοδα όσο και τα 
κέρδη. Ο ορισµός του εσόδου συµπεριλαµβάνει επίσης τα µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη. 
Όταν τα κέρδη αυτά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα συνήθως 
παρουσιάζονται ξεχωριστά γιατί η γνώση αυτών είναι χρήσιµη για το σκοπό 
της λήψης οικονοµικών αποφάσεων. Τα κέρδη συχνά καταχωρούνται 
καθαρά (µειωµένα) από τις σχετικές δαπάνες. 
Έξοδα είναι µειώσεις στα οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
περιόδου µε τη µορφή εκροών ή µειώσεων των περιουσιακών στοιχείων 
ενεργητικού ή δηµιουργίας υποχρεώσεων που καταλήγουν σε µειώσεις των 
ιδίων κεφαλαίων διαφορετικές από αυτές που σχετίζονται µε διανοµές 
στους συµµετέχοντες στα ίδια κεφάλαια. 
Ο ορισµός των εξόδων περιλαµβάνει τα έξοδα που προκύπτουν κατά την 
πορεία των συνήθων δραστηριοτήτων της επιχείρησης αλλά και τις ζηµίες 
που αντιπροσωπεύουν άλλα στοιχεία που ανταποκρίνονται στον ορισµό των 
εξόδων και µπορεί ή όχι να προκύψουν κατά την πορεία των συνήθων 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
Όταν οι ζηµίες καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
παρουσιάζονται συνήθως ξεχωριστά γιατί η γνώση αυτών είναι χρήσιµη για 
το σκοπό της λήψης οικονοµικών αποφάσεων. Οι ζηµίες καταχωρούνται 
συχνά καθαρές (µειωµένες) από τα σχετικά έσοδα. 
Οι ανωτέρω ορισµοί των εσόδων και εξόδων εξατοµικεύουν τα ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά τους, αλλά δεν καθορίζουν τα κριτήρια στα οποία πρέπει να 
ανταποκρίνονται για να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό. 
Τα έσοδα και τα έξοδα µπορεί να απεικονίζονται στην Κατάσταση 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων µε διαφορετικούς τρόπους ούτως ώστε να 
παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που είναι κατάλληλες για τη λήψη 
οικονοµικών αποφάσεων. 
1.11.3 Προσαρµογές διατήρησης του Κεφαλαίου 
Η αναπροσαρµογή των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων προκαλούν αυξήσεις ή µειώσεις των ίδιων κεφαλαίων. 
Παρόλο ότι αυτές οι αυξήσεις ή µειώσεις ανταποκρίνονται στον ορισµό των 
εσόδων και εξόδων δεν συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα σύµφωνα 
µε ορισµένες έννοιες της διατήρησης του κεφαλαίου. Αντίθετα αυτά τα 
στοιχεία συµπεριλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια ως αναπροσαρµογές 
διατήρησης του κεφαλαίου ή ως αποθεµατικά αναπροσαρµογής.  
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1.12 Κριτήρια καταχώρησης στοιχείων στις Οικονοµικές 
καταστάσεις 
Καταχώρηση είναι η διαδικασία ενσωµάτωσης στον Ισολογισµό ή στην 
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων ενός κονδυλίου που 
ανταποκρίνεται στον ορισµό του στοιχείου και πληροί συγκεκριµένα 
κριτήρια για την καταχώρησή του. Τα κριτήρια καταχώρησης είναι τα εξής: 

v είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέεται µε αυτό 
το στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και, 

v το στοιχείο έχει ένα κόστος ή µία αξία που µπορεί να επιµετρηθεί 
αξιόπιστα. 

Η παράλειψη της καταχώρησης τέτοιων κονδυλίων δεν αναπληρώνεται από 
τη γνωστοποίηση των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν ή από 
Σηµειώσεις ή επεξηγηµατικό υλικό. 
Ένα κονδύλι που έχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός στοιχείου αλλά δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια για καταχώρηση, δικαιολογείται η 
γνωστοποίησή του στις Σηµειώσεις ή στο επεξηγηµατικό υλικό όταν η 
γνώση του στοιχείου θεωρείται χρήσιµη για τους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
Καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 
Ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στον Ισολογισµό όταν είναι πιθανό 
ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το 
περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού έχει ένα κόστος ή αξία που µπορεί να 
επιµετρηθεί (αποτιµηθεί) αξιόπιστα.  
Αντίθετα ένα περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού δεν καταχωρείται στον 
Ισολογισµό, αλλά σαν έξοδο στην κατάσταση Λογαριασµού 
Αποτελεσµάτων, όταν έχει προκύψει δαπάνη, για την οποία θεωρείται 
απίθανο να εισρεύσουν στην επιχείρηση οικονοµικά οφέλη στις επόµενες 
χρήσεις. 
Καταχώρηση των υποχρεώσεων στον Ισολογισµό 
Μια υποχρέωση καταχωρείται στον Ισολογισµό όταν είναι πιθανόν ότι κατά 
την τακτοποίηση µιας παρούσας οφειλής θα έχουµε µια εκροή πόρων που 
ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και το ποσό µε το οποίο θα γίνει η 
τακτοποίηση µπορεί να αποτιµηθεί (επιµετρηθεί) αξιόπιστα.  
Συµβάσεις οι οποίες είναι ισόποσα ανεκτέλεστες και από τα δύο µέρη δεν 
καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Καταχώρηση εσόδων 
Τα έσοδα καταχωρούνται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, 
όταν έχει προκύψει αύξηση στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 
συνδέεται είτε µε αύξηση σε ένα περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού ή µε 
µείωση υποχρέωσης και η αύξηση αυτή µπορεί να απoτιµηθεί αξιόπιστα. 
Αυτό σηµαίνει ότι η καταχώρηση εσόδων συµπίπτει µε την καταχώρηση 
των αυξήσεων σε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού ή των µειώσεων σε 
υποχρεώσεις. 
Καταχώρηση εξόδων 
Τα έξοδα καταχωρούνται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
όταν έχει προκύψει µείωση στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 
συνδέεται είτε µε µείωση περιουσιακού στοιχείου ενεργητικού είτε µε 
αύξηση υποχρέωσης, η οποία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Αυτό 
σηµαίνει στην πράξη ότι η καταχώρηση εξόδων συµπίπτει µε την  
καταχώρηση µιας αύξησης στις υποχρεώσεις ή µιας µείωσης στα 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. 
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Τα έξοδα καταχωρούνται στην Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε 
βάση τον άµεσο συσχετισµό µε τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες και της 
πραγµατοποίησης συγκεκριµένων στοιχείων εσόδων (συσχετισµός των 
εξόδων µε τα έσοδα) και συνεπάγεται την ταυτόχρονη ή συνδυασµένη 
καταχώρηση των εσόδων και εξόδων που προέρχονται άµεσα και µαζί από 
τις ίδιες συναλλαγές ή άλλα γεγονότα. Για παράδειγµα, τα διάφορα στοιχεία 
εξόδων που συγκροτούν το κόστος πωληθέντων αγαθών αναγνωρίζονται 
ταυτόχρονα µε τα έσοδα από την πώληση των αγαθών. 
Όταν τα οικονοµικά οφέλη αναµένονται να προκύψουν κατά τη διάρκεια 
πολλών λογιστικών περιόδων και η σχέση τους µε τα έσοδα µπορεί µόνο 
γενικά ή έµµεσα να προσδιοριστεί, τότε τα έξοδα καταχωρούνται στην 
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων µε βάση τη διαδικασία 
συστηµατικής και ευλόγου κατανοµής. Στις περιπτώσεις αυτές το έξοδο 
αναφέρεται συχνά ως απόσβεση. Αυτές οι διαδικασίες κατανοµής 
χρησιµοποιούνται για να καταχωρούνται έξοδα στις λογιστικές περιόδους 
στις οποίες τα οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε αυτές τις δαπάνες 
αναλίσκονται ή εκπνέουν. 
 
1.13 Επιµέτρηση των Στοιχείων των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Επιµέτρηση (αποτίµηση) είναι η διαδικασία προσδιορισµού των χρηµατικών 
ποσών στα οποία τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων 
αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στον Ισολογισµό και την Κατάσταση 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων. Αυτό προϋποθέτει την επιλογή 
συγκεκριµένης βάσης επιµέτρησης και οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες 
βάσεις επιµέτρησης είναι οι εξής : 

v Ιστορικό κόστος 
Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού καταχωρούνται στο ποσό των 
ταµιακών διαθεσίµων ή ταµιακών ισοδυνάµων που πληρώθηκαν ή στην 
εύλογη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε κατά το χρόνο της απόκτησής 
τους. Οι υποχρεώσεις καταχωρούνται στο ποσό των εισροών που έγιναν µε 
αντάλλαγµα την οφειλή ή σε µερικές περιπτώσεις (π.χ. φόροι εισοδήµατος) 
στα ποσά των µετρητών ή ταµιακών ισοδύναµων που αναµένεται να 
πληρωθούν για να εξοφληθεί η υποχρέωση στην κανονική πορεία των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

v Τρέχον κόστος. 
Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των 
µετρητών ή ισοδύναµων που θα έπρεπε να πληρωθούν αν τα ίδια ή 
ισοδύναµα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονταν τώρα. Οι υποχρεώσεις 
καταχωρούνται στο τελικό ποσό των ταµιακών διαθεσίµων ή ισοδυνάµων 
που θα χρειαζόταν για να διακανονιστεί η οφειλή άµεσα. 

v Ρευστοποιήσιµη αξία. 
Τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο ποσό των ταµιακών 
διαθεσίµων ή ταµιακών ισοδυνάµων που θα µπορούσε να ληφθεί άµεσα 
από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ενεργητικού σε κανονικές 
συνθήκες. Οι υποχρεώσεις καταχωρούνται στην αξία διακανονισµού τους, 
δηλαδή στο απροεξόφλητο ποσό των ταµιακών διαθεσίµων ή ταµιακών 
ισοδυνάµων που αναµένεται να πληρωθούν για να εξοφληθούν οι 
υποχρεώσεις στην κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης. 

v Παρούσα αξία. 
Τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στην παρούσα προεξοφληµένη 
αξία των µελλοντικών καθαρών ταµιακών εισροών που το στοιχείο 
αναµένεται να δηµιουργήσει στην κανονική ροή των εργασιών της 



Η Λογιστική αντιµετώπιση των ∆.Λ.Π. 16 και ∆.Λ.Π. 40             Ανάργυρος ∆. Τσούτσος 

 16 

επιχείρησης. Οι υποχρεώσεις καταχωρούνται στην παρούσα 
προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών καθαρών ταµιακών εκροών που 
αναµένεται να απαιτηθούν για να διακανονιστούν οι υποχρεώσεις στην 
κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης. 
Η βάση επιµέτρησης (αποτίµησης) που είναι περισσότερο αποδεκτή από τις 
επιχειρήσεις για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεών τους είναι 
αυτή του Ιστορικού Κόστους. Αυτό συνδυάζεται και µε άλλες βάσεις 
επιµέτρησης (αποτίµησης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις 

 
2.1 Εισαγωγή στο ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
2.1.1 Ιστορικό Σηµείωµα – Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος του ∆.Λ.Π. 16. 
Το ∆ΛΠ 16 Λογιστική Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων εγκρίθηκε τον Μάρτιο 
του 1982. Στη συνέχεια το ∆εκέµβριο του 1993 αναθεωρήθηκε σαν ένα 
µέρος ενός προγράµµατος συγκρισιµότητας και βελτίωσης των οικονοµικών 
καταστάσεων και δηµιουργήθηκε το ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
(αναθεωρηµένο 1994), το οποίο αναθεωρήθηκε ξανά το 1998. Η τελευταία 
αναθεώρησή του έγινε το 2004. 
Το πρότυπο αυτό τίθεται σε εφαρµογή για τις οικονοµικές καταστάσεις που 
καλύπτουν τις περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2005, ενώ 
ενθαρρύνεται η εφαρµογή του νωρίτερα µε γνωστοποίηση αυτού του 
γεγονότος. 
2.1.2 Σκοπός του Προτύπου 
Σκοπός του ∆.Λ.Π. 16 είναι ο λογιστικός χειρισµός των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων ώστε οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
διακρίνουν τις σχετικές µε την επένδυση σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
πληροφορίες της οντότητας και τις µεταβολές αυτής της επένδυσης. 
Θέµατα που εξετάζονται είναι : 

v η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, 
v ο προσδιορισµός της λογιστικής αξίας τους 
v η δαπάνη αποσβέσεων και 
v οι ζηµίες αποµείωσης. 

2.1.3 Πεδίο Εφαρµογής του Προτύπου 
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για το λογιστικό χειρισµό των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων, εκτός αν ένα άλλο πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει ένα 
διαφορετικό λογιστικό χειρισµό. 
Περιπτώσεις όπου το πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται : 

1. στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις που κατατάσσονται ως κατεχόµενες 
προς πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες, 

2. για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική 
δραστηριότητα (∆.Λ.Π. 41 Γεωργία), 

3. για τα µεταλλευτικά δικαιώµατα και µεταλλευτικά αποθέµατα π.χ. 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο και όµοιοι µη ανανεώσιµοι πόροι. 

Το πρότυπο όµως εφαρµόζεται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις που 
χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη ή την διατήρηση των περιουσιακών 
στοιχείων, που αναφέρονται παραπάνω, αρκεί να είναι δυνατός ο 
διαχωρισµός τους από τα περιουσιακά στοιχεία. 
Η οντότητα κατά το στάδιο της κατασκευής ή αξιοποίησης για µελλοντική 
χρήση µιας επένδυσης σε ακίνητα πρέπει να εφαρµόζει το ∆.Λ.Π. 16 µετά 
όµως την ολοκλήρωση της κατασκευής ή της αξιοποίησης πρέπει να 
εφαρµόζει το ∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα. Επίσης το ∆.Λ.Π. 40 
εφαρµόζεται στις υπάρχουσες επενδύσεις σε ακίνητα που είναι υπό 
ανακατασκευή για συνεχή µελλοντική χρήση ως επένδυσης σε ακίνητα. Η 
οντότητα που χρησιµοποιεί τη µέθοδο του κόστους για τις επενδύσεις σε 
ακίνητα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 40, θα χρησιµοποιεί τη µέθοδο του κόστους 
του παρόντος Προτύπου. 
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2.1.4 Ορισµοί που χρησιµοποιούνται στο πρότυπο 
Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το πρότυπο µε τις έννοιες που 
καθορίζονται. 
Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο 
αναγνωρίζεται, µετά την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων και των 
σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. 
Κόστος είναι το ποσό πού καταβλήθηκε σε µετρητά ή ταµιακά ισοδύναµα ή 
η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που δόθηκε για να αποκτηθεί ένα 
περιουσιακό στοιχείο, προσδιοριζόµενη κατά το χρόνο της απόκτησης ή της 
κατασκευής του. 
Αποσβέσιµο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου, ή άλλο 
ποσό που υποκαθιστά το κόστος στις οικονοµικές καταστάσεις, µείον την 
υπολειµµατική αξία του. 
Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός 
περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. 
Ειδική για την επιχείρηση αξία είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµιακών ροών, που η οντότητα αναµένει να προκύψουν από 
τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο 
τέλος της ωφέλιµης ζωής του ή η αξία µε την οποία αναµένει να 
επιβαρυνθεί κατά το διακανονισµό µιας υποχρέωσης. 
Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 
µπορούσε να ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή 
τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών. 
Ζηµιά αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις είναι τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που : 

Ø κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή 
υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς, 
και 

Ø αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για περισσότερο από µια λογιστική 
περίοδο. 

Ανακτήσιµο ποσό είναι η υψηλότερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής 
πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του. 
Η υπολειµµατική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η εκτιµώµενη αξία 
που η οντότητα εκτιµά ότι θα λάµβανε από την εκποίηση του περιουσιακού 
στοιχείου, µετά την αφαίρεση του κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό 
στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και την κατάσταση που θα αναµενόταν κατά 
το τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 
Ωφέλιµη ζωή είναι : 

Ø είτε η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό 
στοιχείο αναµένεται να χρησιµοποιηθεί από την οντότητα 

Ø είτε το πλήθος της παραγωγής ή όµοιες µονάδες, που αναµένεται να 
αποκτήσει η οντότητα από το περιουσιακό στοιχείο. 

 
2.2 Αναγνώριση και επιµέτρηση κατά την αναγνώριση των 
Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 
2.2.1 Προϋποθέσεις Αναγνώρισης των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (Αρχή 
της Αναγνώρισης) 
Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα 
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο αν υπάρχουν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις : 
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I. πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 
οντότητα 

II. το κόστος του στοιχείου αυτού να µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
Στην πράξη πολλές φορές απαιτείται και επιπλέον κρίση για τον 
προσδιορισµό εάν ένα στοιχείο έχει τα κριτήρια καταχώρησής του στις 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις. 
Παράδειγµα 
Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντήρησης τηρούνται λογιστικά στα 
αποθέµατα και βαρύνουν τα έξοδα όταν αυτά αναλώνονται, ενώ 
ανταλλακτικά και εφεδρικός εξοπλισµός, µεγάλης αξίας χαρακτηρίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία, όταν η οντότητα αναµένει να τα χρησιµοποιήσει σε 
περισσότερες από µια λογιστικές περιόδους. Άλλες φορές πάλι πιθανόν να 
αρµόζει να συναθροιστούν επί µέρους επουσιώδη στοιχεία όπως καλούπια, 
µήτρες και εργαλεία και να εφαρµοσθούν τα κριτήρια στη συνολική τους 
αξία. Σύµφωνα µε την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα αποτιµά κάθε 
κόστος των ενσώµατων ακινητοποιήσεων όταν πραγµατοποιείται. Στις 
δαπάνες αυτές συµπεριλαµβάνονται τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν 
αρχικά για την απόκτηση ή την κατασκευή στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων και τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα 
για τη συµπλήρωση, την αντικατάσταση µέρους ή τη συντήρηση κάποιου 
στοιχείου του. 
2.2.2 Αρχικές ∆απάνες 
Στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που αποκτώνται για λόγους 
περιβαλλοντολογικούς ή ασφαλείας αναγνωρίζονται ως περιουσιακά 
στοιχεία, όταν παρά το γεγονός ότι η απόκτηση τους δεν επιφέρει άµεσα 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, τα περιουσιακά στοιχεία αυτά είναι αναγκαία 
προκειµένου να λάβει η οντότητα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από άλλα 
περιουσιακά στοιχεία της. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση 
ως περιουσιακά στοιχεία, διότι επιτρέπουν στην οντότητα την απόκτηση 
ωφελειών, τις οποίες δεν θα είχε χωρίς αυτά. 
Παράδειγµα 
Μια χηµική βιοµηχανία υποχρεούται να εγκαταστήσει ορισµένες νέες 
διαδικασίες χηµικής παραγωγής για να συµµορφωθεί µε τις 
περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις παραγωγής και εναποθήκευσης 
επικίνδυνων χηµικών προϊόντων. Το κόστος εγκατάστασης αυτό 
αναγνωρίζεται σαν πάγιο περιουσιακό στοιχείο, γιατί χωρίς αυτό η 
οντότητα δεν θα µπορεί να λειτουργήσει ώστε να παράγει και να πωλεί 
χηµικά προϊόντα. Ωστόσο, η προκύπτουσα λογιστική αξία τέτοιων 
περιουσιακών στοιχείων και σχετιζόµενων παγίων εξετάζεται για αποµείωση 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. 
2.2.3 Μεταγενέστερες ∆απάνες 
Σύµφωνα µε την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα δεν αναγνωρίζει τις 
δαπάνες της καθηµερινής συντήρησης στη λογιστική αξία ενός στοιχείου 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, αλλά τα κόστη αυτά αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Οι καθηµερινές δαπάνες 
συντήρησης αποτελούνται κυρίως από το εργατικό κόστος και τα 
αναλώσιµα και µπορεί να περιλαµβάνουν το κόστος µικρών ανταλλακτικών. 
Οι δαπάνες αυτές είναι γνωστές ως «επισκευές και συντηρήσεις» του 
στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 
Πολλές φορές τµήµατα ορισµένων στοιχείων των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων µπορεί να χρειάζονται αντικατάσταση κατά τακτά 
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διαστήµατα. Σύµφωνα µε την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα 
αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης τέτοιου στοιχείου όταν 
επιβαρύνεται µε αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης. 
Παράδειγµα 
Ένας κλίβανος µπορεί να χρειάζεται νέα εσωτερική επένδυση µετά από 
ορισµένες ώρες λειτουργίας ή το εσωτερικό αεροσκάφους (όπως καθίσµατα 
και σκεύη) µπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση αρκετές φορές κατά τη 
διάρκεια της ζωής του αεροσκάφους. Στοιχεία των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων µπορεί επίσης να αγορασθούν, προκειµένου να γίνει µία 
λιγότερο συχνή αντικατάσταση, όπως η αντικατάσταση των εσωτερικών 
τοίχων ενός κτηρίου ή µία µη επαναλαµβανόµενη αντικατάσταση. 
Η συνεχιζόµενη λειτουργία ενός στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων µπορεί να απαιτεί τακτικές σηµαντικές επιθεωρήσεις για 
ελαττώµατα, ανεξάρτητα αν γίνεται αντικατάσταση τµηµάτων του 
στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος κάθε σηµαντικής επιθεώρησης 
αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων ως αντικατάσταση, αν πληρούνται τα κριτήρια 
αναγνώρισης. Κάθε εναποµένουσα λογιστική αξία του κόστους της 
προηγούµενης επιθεώρησης (ξεχωριστά από ανταλλακτικά) διαγράφεται. 
2.2.4 Αποτίµηση κατά την Αναγνώριση 
Ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να 
αποτιµάται στο κόστος του. 
Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αποτελείται 
από : 

Ø την τιµή αγοράς του όπου περιλαµβάνονται οι εισαγωγικοί δασµοί 
και οι µη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς µετά την αφαίρεση των κάθε 
φύσεως εκπτώσεων, 

Ø τα άµεσα επιρριπτέα στο στοιχείο κόστη για να φθάσει αυτό σε 
κατάσταση λειτουργίας 

Ø την αρχική εκτίµηση του κόστους αποσυναρµολόγησης και 
αποµάκρυνσης του στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου 
έχει τοποθετηθεί. 

Παραδείγµατα άµεσα επιρριπτέου κόστους είναι : 
i. το κόστος των παροχών προς εργαζοµένους σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 

19 Παροχές σε Εργαζόµενους που προκύπτουν άµεσα από την 
κατασκευή ή την απόκτηση ενός στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων, 

ii. το κόστος της προετοιµασίας του χώρου, 
iii. τα αρχικά κόστη παράδοσης και µεταφοράς, 
iv. το κόστος της εγκατάστασης και της συναρµολόγησης, 
v. το κόστος των δοκιµών καλής λειτουργίας του περιουσιακού 

στοιχείου, µετά την αφαίρεση του καθαρού προϊόντος της πώλησης 
όποιων προϊόντων παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης του 
περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριµένη τοποθεσία και κατάσταση 
(όπως τα δείγµατα που παράγονται κατά τη δοκιµή του εξοπλισµού) 

vi. οι επαγγελµατικές αµοιβές. 
Παραδείγµατα κοστών που δε θεωρούνται κόστη ενός στοιχείου των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι : 

i. το κόστος για το άνοιγµα νέας µονάδας, 
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ii. το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 
(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους διαφήµισης και προώθησης), 

iii. το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή µε νέα 
κατηγορία πελατών (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους της 
εκπαίδευσης του προσωπικού) και 

iv. τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη. 
Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στη 
τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η 
διοίκηση έχει προσδιορίσει. 
Εποµένως, το κόστος της χρήσης ή της επανατοποθέτησης ενός στοιχείου 
δεν συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία του στοιχείου. 
∆ε συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων τα ακόλουθα κόστη: 

i. τα κόστη που πραγµατοποιούνται όταν ένα στοιχείο δεν 
χρησιµοποιείται µε τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση ή 
λειτουργεί σε ισχύ µικρότερη της κανονικής, 

ii. οι αρχικές λειτουργικές ζηµίες, όπως εκείνες που πραγµατοποιούνται 
όταν αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του στοιχείου 

iii. το κόστος επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης µέρους ή του 
συνόλου των λειτουργιών της οντότητας. 

Κάποιες λειτουργίες οι οποίες θεωρούνται ως δευτερεύουσες, 
δηµιουργούνται σε σχέση µε την κατασκευή ή την ανάπτυξη ενός στοιχείου 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, αλλά δεν είναι απαραίτητες προκειµένου 
να τεθεί το στοιχείο στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για 
τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Οι δευτερεύουσες αυτές 
λειτουργίες µπορεί να συµβούν πριν ή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 
των δραστηριοτήτων για την κατασκευή ή την ανάπτυξη. 
Παράδειγµα 
Μπορεί να υπάρξουν έσοδα από τη χρήση του οικοπέδου ως χώρος 
στάθµευσης (parking) µέχρι την έναρξη της κατασκευής. Τα έσοδα και οι 
σχετικές δαπάνες της δευτερεύουσας αυτής λειτουργίας αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα και συµπεριλαµβάνονται στις αντίστοιχες κατατάξεις των 
εσόδων και των δαπανών. 
Κόστος ενός ιδιοκατασκευασµένου περιουσιακού στοιχείου 
Το κόστος ενός ιδιοκατασκευασµένου περιουσιακού στοιχείου 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές που εφαρµόζονται για ένα 
στοιχείο που αποκτάται. 
Αν η οντότητα κατασκευάζει όµοια περιουσιακά στοιχεία προς πώληση, το 
κόστος του ιδιοκατασκευαζόµενου περιουσιακού στοιχείου είναι συνήθως 
το ίδιο µε το κόστος παραγωγής ενός στοιχείου προς πώληση. Κάθε 
εσωτερικό κέρδος πρέπει να απαλείφεται, κατά τον προσδιορισµό του 
κόστους, ενώ δεν αποτελούν στοιχεία κόστους, το κόστος των 
ασυνήθιστων ποσών φύρας, αδράνειας ή άλλων πόρων, που 
πραγµατοποιήθηκε κατά την παραγωγή του ιδιοκατασκευασµένου 
περιουσιακού στοιχείου. Το ∆.Λ.Π. 23 Κόστος ∆ανεισµού, καθιερώνει 
κριτήρια για την αναγνώριση του τόκου ως ενός συνθετικού στοιχείου της 
λογιστικής αξίας ενός ιδιοκατασκευαζόµενου στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων. 
2.2.5 Αποτίµηση του κόστους 
Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι η 
ισοδύναµη τιµή µετρητοίς κατά την ηµεροµηνία αναγνώρισης. Σε 
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περίπτωση πληρωµής της αξίας ενός στοιχείου πέραν των συνήθων 
πιστωτικών όρων, η διαφορά, µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και της 
τιµής µετρητοίς, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκων, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου της πίστωσης, εκτός αν ο τόκος αυτός αναγνωρίζεται στη 
λογιστική αξία του στοιχείου σύµφωνα µε τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό 
χειρισµό του ∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού. 
Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων στοιχείων των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων µε µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή 
συνδυασµό χρηµατικών και µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων. 
Στην περίπτωση αυτή το κόστος τέτοιου στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων αποτιµάται στην εύλογη αξία εκτός αν : 

i. η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας ή 
ii. δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του 

περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού 
στοιχείου που παραχωρήθηκε. 

Το παραληφθέν στοιχείο αποτιµάται µε αυτόν τον τρόπο έστω και αν η 
οντότητα δεν µπορεί να διαγράψει άµεσα το περιουσιακό στοιχείο που 
παραχωρήθηκε. Αν το παραληφθέν στοιχείο δεν αποτιµάται στην εύλογη 
αξία, το κόστος του αποτιµάται στην λογιστική αξία του παραχωρηθέντος 
περιουσιακού στοιχείου. 
Για τον προσδιορισµό του κόστους ενός στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων που κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση εφαρµόζεται 
το ∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις, ενώ η λογιστική αξία ενός στοιχείου των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί να µειωθεί κατά τις κρατικές 
επιχορηγήσεις, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών 
επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης. 
 
2.3 Επιµέτρηση µετά την αναγνώριση των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων 
2.3.1 Μέθοδος Κόστους 
Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων πρέπει να εµφανίζεται στο κόστος 
κτήσεώς του, µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις σωρευµένες 
ζηµίες αποµείωσης. 
2.3.2 Μέθοδος Αναπροσαρµογής 
Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο 
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του οποίου η εύλογη αξία µπορεί να 
αποτιµηθεί αξιόπιστα πρέπει να εµφανίζεται µε αναπροσαρµοσµένη αξία, 
που αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ηµέρα της 
αναπροσαρµογής, µειωµένη µε τις µεταγενέστερες σωρευµένες αποσβέσεις 
και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Οι αναπροσαρµογές 
της αξίας πρέπει να γίνονται τακτικά, έτσι ώστε η λογιστική αξία να µη 
διαφέρει σηµαντικά από αυτή που θα µπορούσε να προσδιοριστεί µε βάση 
την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
2.3.2.1 Αναπροσαρµογή αξίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
Η εύλογη αξία γηπέδων και κτιρίων, προσδιορίζεται από εκτιµήσεις 
επαγγελµατιών εκτιµητών που βασίζονται σε ενδείξεις της αγοράς, ενώ η 
εύλογη αξία των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων, είναι συνήθως η 
αγοραία αξία τους, προσδιοριζόµενη µε εκτίµηση. Όταν δεν υπάρχουν 
αγοραίες ενδείξεις στις οποίες µπορεί να βασιστεί η εύλογη αξία, λόγω της 
ιδιάζουσας φύσης του στοιχείου και επειδή σπάνια πωλούνται παρά µόνο 
ως τµήµα µιας λειτουργούσας επιχείρησης, η οντότητα µπορεί να χρειασθεί 
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να υπολογίσει την εύλογη αξία µε χειρισµό µέσω λογαριασµού 
αποτελεσµάτων ή αναπόσβεστου κόστους αντικατάστασης. 
Η συχνότητα των αναπροσαρµογών εξαρτάται από τις διακυµάνσεις της 
εύλογης αξίας των στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, ενώ εάν 
υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ της εύλογης και λογιστικής αξίας ενός 
περιουσιακού στοιχείου κρίνεται αναγκαία µια περαιτέρω αναπροσαρµογή. 
Όταν υπάρχουν σηµαντικές και άστατες µεταβολές στην εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων απαιτείται αναπροσαρµογή κάθε χρόνο, ενώ σε 
περιπτώσεις επουσιωδών διακυµάνσεων θα αρκούσε µια αναπροσαρµογή 
κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια. 
2.3.2.2 Μέθοδοι αναπροσαρµογής αξίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
Όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναπροσαρµόζεται, οι 
σωρευµένες αποσβέσεις του κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής 
αντιµετωπίζονται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους : 

Ø επαναδιατύπωση ανάλογα µε τη µεταβολή στην προ αποσβέσεων 
αξία του περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε η λογιστική αξία του, 
µετά την αναπροσαρµογή, να είναι ίση µε την αναπροσαρµοσµένη 
αξία του. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται συχνά, όταν ένα 
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, επί τη βάσει ενός δείκτη 
στο αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασής του. 

Ø συµψηφισµός έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται 
σύµφωνα µε το αναπροσαρµοσµένο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου. Η µέθοδος αυτή συχνά χρησιµοποιείται για κτίρια. 

Σε περίπτωση αναπροσαρµογής της αξίας ενός στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων πρέπει να αναπροσαρµόζεται και όλη η κατηγορία στην 
οποία ανήκει. 
Κατηγορία ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι µια οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων µε όµοια φύση και χρήση στις δραστηριότητες της οντότητας. 
Τα επί µέρους στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µία κατηγορία ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων πρέπει να αναπροσαρµόζονται ταυτόχρονα. Επιτρέπεται 
όµως η σταδιακή αναπροσαρµογή των επί µέρους στοιχείων µιας 
κατηγορίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων αρκεί να ολοκληρώνεται σε 
σύντοµο χρόνο, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα των αναπροσαρµογών να 
συµβαδίζουν µε τα εκάστοτε δεδοµένα. 
2.3.2.3 Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 

v Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως 
αποτέλεσµα αναπροσαρµογής, η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν 
στην καθαρή θέση στο λογαριασµό Πλεόνασµα Αναπροσαρµογής. 

v Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µειώνεται ως 
αποτέλεσµα µιας αναπροσαρµογής, η µείωση θα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα. 

Τα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής που περιλαµβάνονται στην καθαρή θέση 
αναφορικά µε στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί να 
µεταφερθούν άµεσα στο υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το περιουσιακό 
στοιχείο διαγράφεται. Αυτό µπορεί να συνεπάγεται τη µεταφορά 
ολόκληρου του πλεονάσµατος όταν το περιουσιακό στοιχείο αποσύρεται ή 
εκποιείται. Ωστόσο, µέρος του πλεονάσµατος µπορεί να µεταφέρεται κατά 
τη διάρκεια της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου από την οντότητα. Σε 
τέτοια περίπτωση, το ποσό του πλεονάσµατος που µεταφέρεται θα 
αποτελείτο από τη διαφορά µεταξύ της βασιζόµενης στην 



Η Λογιστική αντιµετώπιση των ∆.Λ.Π. 16 και ∆.Λ.Π. 40             Ανάργυρος ∆. Τσούτσος 

 24 

αναπροσαρµοσµένη λογιστική αξία απόσβεσης και της βασιζόµενης στην 
αρχική τιµή του περιουσιακού στοιχείου απόσβεσης. 
Οι µεταφορές από τα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής στα κέρδη εις νέον δε 
γίνονται µέσω των κερδών ή των ζηµιών. 
 
2.4 Απόσβεση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
2.4.1 Απόσβεση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 
Κάθε τµήµα στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων το κόστος του 
οποίου είναι σηµαντικό σε σχέση µε το συνολικό κόστος του στοιχείου θα 
αποσβένεται ξεχωριστά. 
Η οντότητα κατανέµει το αρχικά αναγνωρισµένο ποσό ενός στοιχείου των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων στα σηµαντικά του τµήµατα και αποσβένει 
ξεχωριστά κάθε τέτοιο τµήµα. Για παράδειγµα, µπορεί να αρµόζει να 
αποσβένεται ξεχωριστά η δοµή και οι µηχανές ενός αεροσκάφους, είτε είναι 
ιδιόκτητο είτε υπόκειται σε χρηµατοδοτική µίσθωση.  
Σε περιπτώσεις που ένα σηµαντικό τµήµα ενός στοιχείου των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων έχει ωφέλιµη ζωή και µέθοδο απόσβεσης ίδια µε τη 
µέθοδο απόσβεσης και την ωφέλιµη ζωή άλλου σηµαντικού τµήµατος του 
ίδιου στοιχείου, τότε τα τµήµατα αυτά µπορούν να συναθροιστούν για τον 
προσδιορισµό της δαπάνης απόσβεσης. 
Αν η οντότητα αποσβένει ξεχωριστά κάποια τµήµατα ενός στοιχείου των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων, θα αποσβένει ξεχωριστά και το υπόλοιπο 
στοιχείο. Το υπόλοιπο απαρτίζεται από τα τµήµατα του στοιχείου που δεν 
είναι σηµαντικά σε µεµονωµένη βάση. Αν οι προσδοκίες της οντότητας για 
τα τµήµατα αυτά ποικίλουν, µπορεί να χρειαστεί να εφαρµοστούν 
προσεγγιστικές τεχνικές για την απόσβεση του υπολοίπου κατά τρόπο που 
αντιπροσωπεύει αξιόπιστα τον τρόπο ανάλωσης ή και την ωφέλιµη ζωή των 
τµηµάτων του στοιχείου. Η οντότητα µπορεί να επιλέξει να αποσβένει 
ξεχωριστά τα τµήµατα ενός στοιχείου που δεν έχουν σηµαντικό κόστος σε 
σύγκριση µε το συνολικό κόστος του. 
Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα, εκτός αν συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου 
περιουσιακού στοιχείου. 
Παραδείγµατα τέτοια είναι: 

i. η απόσβεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων που περιλαµβάνεται 
στο κόστος µετατροπής των αποθεµάτων σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 2 
Αποθέµατα 

ii. η απόσβεση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, που χρησιµοποιούνται σε 
αναπτυξιακές δραστηριότητες και συµπεριλαµβάνεται στο κόστος 
ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο αναγνωρίζεται 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία. 

2.4.2 Αποσβέσιµη Αξία 
Το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να κατανέµεται 
συστηµατικά σε όλη την ωφέλιµη ζωή του. 
Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου θα 
αναθεωρούνται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους και, αν οι 
προσδοκίες διαφέρουν από τις προηγούµενες εκτιµήσεις, η µεταβολή θα 
αντιµετωπίζεται ως µεταβολή σε λογιστική εκτίµηση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 
8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη. 
Η απόσβεση αναγνωρίζεται έστω και αν η εύλογη αξία του περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική αξία του, µε την προϋπόθεση όµως ότι η 
υπολειµµατική αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει τη 
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λογιστική αξία του. Η επισκευή και συντήρηση ενός περιουσιακού στοιχείου 
δεν αναιρούν την ανάγκη απόσβεσής του. 
Το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται µετά την 
αφαίρεση της υπολειµµατικής αξίας του. Συνήθως, η υπολειµµατική αξία 
είναι ασήµαντη και συνεπώς επουσιώδης στον υπολογισµό του 
αποσβέσιµου ποσού. 
2.4.3 Περίοδος Απόσβεσης 
Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου αρχίζει όταν καθίσταται διαθέσιµο 
προς χρήση, δηλαδή όταν βρίσκεται στην τοποθεσία και την κατάσταση 
που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Η 
απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου θα παύει κατά τη νωρίτερη 
ηµεροµηνία µεταξύ εκείνης που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως 
διαθέσιµο προς πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες, και εκείνης κατά την οποία διαγράφεται το περιουσιακό 
στοιχείο. Συνεπώς, η απόσβεση δεν παύει όταν το περιουσιακό στοιχείο 
τίθεται σε αδράνεια ή όταν αποσύρεται από την ενεργό χρήση εκτός αν το 
περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως. Όµως, σύµφωνα µε τις 
µεθόδους χρήσης της απόσβεσης, η δαπάνη απόσβεσης µπορεί να είναι 
µηδενική ενόσω δεν υπάρχει παραγωγή. 
Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο αναλώνονται από την επιχείρηση µε τη χρήση του 
περιουσιακού αυτού στοιχείου. Όµως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 
εκτός της χρήσης του παγίου οι οποίοι συνεπάγονται την µείωση των 
οικονοµικών ωφελειών του παγίου όπως είναι π.χ. η τεχνική ή εµπορική 
απαξίωση και η φθορά του, όταν το περιουσιακό στοιχείο παραµένει σε 
αδράνεια. 
Για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κάποιοι παράγοντες: 
Παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό της 
ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου. 

Ø η αναµενόµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου σε σχέση µε την 
αναµενόµενη παραγωγική του δυναµικότητα, 

Ø η αναµενόµενη φυσιολογική φθορά που εξαρτάται από 
λειτουργικούς παράγοντες π.χ. από πόσες βάρδιες πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο, από το πρόγραµµα 
επισκευών και συντήρησης καθώς και από την φροντίδα και 
συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου, όσο είναι σε αδράνεια, 

Ø η τεχνική ή εµπορική απαξίωση από αλλαγές ή βελτιώσεις στην 
παραγωγή ή από µεταβολή στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που παράγονται από το περιουσιακό στοιχείο και 

Ø Νοµικοί ή παρόµοιοι περιορισµοί στη χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου, όπως εκπνοή της διάρκειας των σχετικών µισθώσεων.  

Η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να είναι µικρότερη από 
την οικονοµική ζωή, επειδή η πολιτική διαχείρισης της περιουσίας της 
οντότητας µπορεί να περιλαµβάνει την διάθεση των περιουσιακών 
στοιχείων, ύστερα από ορισµένο χρόνο ή µετά την ανάλωση ενός 
ορισµένου µέρους από τα οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα σε 
αυτά. Στην περίπτωση αυτή η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου και 
η εκτίµηση της υπολειµµατικής του αξίας είναι θέµα κρίσεως, που βασίζεται 
στην εµπειρία της οντότητας από όµοια στοιχεία. 
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Τα γήπεδα και τα κτίρια, λογιστικοποιούνται ξεχωριστά ακόµα και αν 
αποκτήθηκαν µαζί. 
Αν το κόστος της γης περιλαµβάνει το κόστος αποσυναρµολόγησης, 
αποµάκρυνσης και αποκατάστασης, εκείνο το κόστος του οικοπέδου 
αποσβένεται κατά την περίοδο που αντλούνται οφέλη µέσω της 
πραγµατοποίησης του κόστους αυτού. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ίδια η 
γη µπορεί να έχει περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, οπότε αποσβένεται κατά 
τρόπο που αντανακλά τα οφέλη που πρόκειται να αποκοµιστούν από αυτή. 
2.4.4 Μέθοδος Απόσβεσης 
Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθµό 
ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που αναµένεται να 
αναλωθούν από την οντότητα. 
Η µέθοδος απόσβεσης που εφαρµόζεται σε περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 
επανεξετάζεται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους και, αν έχει 
υπάρξει σηµαντική µεταβολή στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των 
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό 
στοιχείο, η µέθοδος πρέπει να τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει το νέο 
ρυθµό. Τέτοια µεταβολή θα αντιµετωπίζεται λογιστικά ως µεταβολή της 
λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8. 
Οι µέθοδοι απόσβεσης που µπορεί να χρησιµοποιήσει η οντότητα για να 
κατανέµεται το αποσβεστέο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου µε 
συστηµατικό τρόπο στην ωφέλιµη ζωή του είναι πολλές. Οι κυριότερες από 
αυτές είναι : 

i. η σταθερή µέθοδος (επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε σταθερό 
ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής εάν η υπολειµµατική 
αξία του περιουσιακού στοιχείου δε µεταβάλλεται), 

ii. η µέθοδος του φθίνοντος υπολοίπου (φθίνουσα επιβάρυνση των 
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του 
περιουσιακού στοιχείου), και 

iii. η µέθοδος της µονάδας παραγωγής (επιβάρυνση των 
αποτελεσµάτων µε βάση την αναµενόµενη χρήση ή παραγωγή του 
περιουσιακού στοιχείου). 

Οποιαδήποτε µέθοδος απόσβεσης όµως και να επιλέξει η οντότητα, θα 
πρέπει να εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, και να 
µεταβάλλεται µόνο όταν υπάρχει µεταβολή στον αναµενόµενο ρυθµό των 
οικονοµικών ωφελειών. 
 
2.5 Αποµείωση αξίας, αποζηµίωση για την αποµείωση και διαγραφή 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
2.5.1 Αποµείωση Αξίας Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 
Το ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων εξηγεί πως µια 
οντότητα αναθεωρεί τη λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, 
πως προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου και πότε 
αναγνωρίζει ή αναστρέφει µια ζηµία αποµειώσης. 
2.5.2 Αποζηµίωση για την Αποµείωση Αξίας Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 
Αποζηµίωση από τρίτα µέρη για στοιχεία ενσώµατων ακινητοποιήσεων που 
αποµειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, όταν καθίσταται απαιτητή η 
αποζηµίωση. 
Αποµειώσεις ή ζηµίες στοιχείων ενσώµατων ακινητοποιήσεων, σχετικές 
απαιτήσεις για ή πληρωµές αποζηµίωσης από τρίτα µέρη και κάθε 
µεταγενέστερη αγορά ή κατασκευή περιουσιακών στοιχείων 
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αντικατάστασης είναι ξεχωριστά οικονοµικά γεγονότα µε διαφορετική 
λογιστική αντιµετώπιση. 
Τα ξεχωριστά αυτά γεγονότα λογιστικοποιούνται ως εξής : 

i. τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36, 

ii. η διαγραφή στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που 
αποσύρθηκαν ή διατέθηκαν προσδιορίζεται σύµφωνα µε το παρόν 
Πρότυπο, 

iii. η αποζηµίωση από τρίτα µέρη για στοιχεία ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων που αποµειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν 
συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, 
όταν καθίσταται απαιτητή 

iv. το κόστος στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που 
αποκαταστάθηκαν, αγοράσθηκαν ή κατασκευάστηκαν ως 
αντικαταστάσεις προσδιορίζεται σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο. 

2.5.3 Αποσύρσεις και διαθέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα 
πρέπει να διαγράφεται κατά τη διάθεση και όταν δεν αναµένονται 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του στοιχείου. 
Το κέρδος ή η ζηµία που προέρχεται από την διαγραφή του παγίου πρέπει 
να συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά την χρονική στιγµή 
που το πάγιο διαγράφεται. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από πώληση παγίων δεν 
πρέπει να περιλαµβάνονται στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. 
Η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί να 
συµβεί είτε µε πώληση, είτε µε σύµβαση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης είτε 
µε δωρεά. Ο προσδιορισµός της ηµεροµηνίας διαθέσεως γίνεται 
εφαρµόζοντας το ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. Στην περίπτωση πώλησης και 
επαναµίσθωσης ενός παγίου εφαρµόζονται τα κριτήρια που προβλέπει το 
∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις. 
Το αντάλλαγµα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση ενός στοιχείου των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων που αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία 
του. Ειδικότερα, αν η πληρωµή του στοιχείου αναβάλλεται, το αντάλλαγµα 
που λήφθηκε αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναµη τιµή µετρητοίς του, 
ενώ η διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού ποσού του ανταλλάγµατος και της 
ταµιακής τιµής µετρητοίς αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 18, αντανακλώντας την πραγµατική απόδοση της απαίτησης. 
Αν η οντότητα αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης τµήµατος του 
στοιχείου, τότε διαγράφει τη λογιστική αξία του τµήµατος που 
αντικαταστάθηκε ασχέτως αν το αντικαθιστούµενο τµήµα είχε αποσβεστεί 
ξεχωριστά. Αν δεν είναι πρακτικά δυνατό η οντότητα να προσδιορίσει τη 
λογιστική αξία του αντικαθιστούµενου τµήµατος, µπορεί να χρησιµοποιήσει 
το κόστος της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του 
αντικαθιστούµενου τµήµατος κατά την απόκτηση ή την κατασκευή του. 
Παράδειγµα 
Η επιχείρηση ΑΛΦΑ αγοράζει την 1.1.2006 ένα µηχάνηµα αξίας 100,00 € 
µε ωφέλιµη ζωή 10 έτη. Οι αποσβέσεις του παγίου διενεργούνται µε την 
σταθερή µέθοδο. 
Κατά την 1.1.2008, γίνεται αποτίµηση του µηχανήµατος και η 
αναπροσαρµοσµένη αξία εκτιµάται σε 200,00 € χωρίς να αλλάξει η 
ωφέλιµη ζωή του µηχανήµατος. Την 31.12.2010 το πάγιο πωλείται αντί 
του ποσού των 210,00 €. 
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Οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν από την αγορά µέχρι 
την πώληση του παγίου, είναι οι εξής :        
Έτος 2006 
1.1.2006     Χρέωση   Πίστωση 
Μηχανήµατα     100,00 

Ταµείο      100,00 
Αγορά µηχανήµατος µε καταβολή µετρητών 
31.12.2006      Χρέωση   Πίστωση  
Αποσβέσεις      10,00 

Αποσβεσµένα µηχανήµατα   10,00 
Υπολογισµός αποσβέσεων χρήσης 2006 
Έτος 2007 
31.12.2007      Χρέωση   Πίστωση 
Αποσβέσεις      10,00 

Αποσβεσµένα µηχανήµατα   10,00 
Υπολογισµός αποσβέσεων χρήσης 2007 
Έτος 2008 
1.1.2008      Χρέωση   Πίστωση 
Μηχανήµατα     150,00 

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής   150,00 
Αναπροσαρµογή αξίας µηχανήµατος 1.1.2008 
1.1.2008      Χρέωση   Πίστωση 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής  30,00 

Αποσβεσµένα µηχανήµατα   30,00 
Αναπροσαρµογή αξίας συσσωρευµένων αποσβέσεων 
31.12.2008     Χρέωση   Πίστωση 
Αποσβέσεις      31,00 

Αποσβεσµένα µηχανήµατα   31,00 
Υπολογισµός αποσβέσεων χρήσης 2008 
31.12.2008     Χρέωση   Πίστωση 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής  19,00 

Κέρδη εις νέον     19,00 
Μεταφορά αποθεµατικού αναπροσαρµογής στα κέρδη 
Έτος 2009 
31.12.2009      Χρέωση   Πίστωση 
Αποσβέσεις      31,00 

Αποσβεσµένα µηχανήµατα   31,00 
Υπολογισµός αποσβέσεων χρήσης 2009 
31.12.2009      Χρέωση   Πίστωση 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής  19,00 

Κέρδη εις νέον     19,00 
Μεταφορά αποθεµατικού αναπροσαρµογής στα κέρδη 
Έτος 2010 
31.12.2010      Χρέωση   Πίστωση 
Αποσβέσεις      31,00 

Αποσβεσµένα µηχανήµατα   31,00 
Υπολογισµός αποσβέσεων χρήσης 2010 
31.12.2010      Χρέωση   Πίστωση 
Ταµείο     210,00 
Αποσβεσµένα µηχανήµατα   143,00 

Μηχανήµατα     250,00 
Κέρδος από πώληση µηχανήµατος 103,00 
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Αναγνώριση πώλησης µηχανήµατος 
31.12.2010      Χρέωση   Πίστωση 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής  112,00 

Κέρδη εις νέον     112,00 
Μεταφορά αποθεµατικού αναπροσαρµογής στα Κέρδη εις νέον  
 
Αξίες στα βιβλία στο τέλος κάθε έτους 
 

 2006 2007 2008 2009 
Μηχανήµατα 100,00 100,00 250,00 250,00 
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (10,00) (20,00) (81,00) (112,00) 
Αναπόσβεστη αξία 90,00 80,00 169,00 138,00 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής   131,00 112,00 
Κέρδη εις νέον   19,00 38,00 

 
2.6 Ενσώµατα πάγια και αναβαλλόµενη φορολογία 
Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχει διαφορά µεταξύ της 
φορολογητέας βάσης ενός στοιχείου του ενεργητικού και της λογιστικής 
του αξίας. 
Σχετικά µε τα ενσώµατα πάγια αναβαλλόµενοι φόροι µπορούν να 
προκύψουν στις κάτωθι περιπτώσεις : 

v Όταν οι συντελεστές απόσβεσεις που έχει επιλέξει η επιχείρηση 
σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή των παγίων είναι διαφορετική από 
τους φορολογικούς συντελεστές. Η λογιστική αξία του παγίου, σε 
αυτή την περίπτωση, διαφοροποιείται από την αξία που αποδίδεται 
για φορολογικούς σκοπούς. 

v Όταν γίνεται αναπροσαρµογή της αξίας ενός στοιχείου του 
ενεργητικού η οποία γίνεται για λογιστικούς σκοπούς και δεν 
αναγνωρίζεται από την φορολογική νοµοθεσία. Σε αυτή την 
περίπτωση της µη αναγνωριζόµενης φορολογικής αναπροσαρµογής 
της αξίας ενός παγίου από µέρους της επιχείρησης, θα προκύψει 
διαφορά µεταξύ της λογιστικής και φορολογικής βάσης.      

2.6.1 Αναβαλλόµενη φορολογία όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι 
υψηλότερες των λογιστικών1 
Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει µια αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση, η οποία αναγνωρίζεται σε χρέωση των αποτελεσµάτων χρήσης 
µε ένα έξοδο και πίστωση των υποχρεώσεων. Η διαφορά που προκύπτει 
µεταξύ φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων λειτουργεί ως εξής : 

v Για το χρονικό διάστηµα που διενεργούνται ταυτόχρονα 
φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις, η αναβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση αυξάνεται 

v Στο τέλος των φορολογικών αποσβέσεων και για όσο διάστηµα 
διενεργούνται λογιστικές αποσβέσεις η υποχρέωση µειώνεται 

v Με την ολοκλήρωση των λογιστικών αποσβέσεων η διαφορά έχει 
εξισωθεί 

 
 
 
  
1 βλ. σελ. 359, Εφαρµογή των ∆.Λ.Π. σε συνδυασµό µε το Ε.Γ.Λ.Σ, Θεοφάνης Καραγιώργος 
και Ανδρέας Πετρίδης Θεσσαλονική 2006 
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Παράδειγµα 
Η εταιρεία κατά το έτος 2009 αγόρασε µηχάνηµα αξίας 100.000,00 €, για 
το οποίο εκτιµά ότι η ωφέλιµη ζωή του ανέρχεται σε δέκα (10) έτη, ενώ για 
φορολογικούς σκοπούς η ωφέλιµη ζωή του ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
(συντελεστής απόσβεσης 20%). 
Ο συντελεστής φορολόγησης της εταιρείας είναι 35% 
Τα λογιστικά και φορολογικά δεδοµένα έχουν ως εξής : 
Έτος 2009 
Περιγραφή Λογιστικά  Φορολογικά 
Μηχανήµατα 100.000,00 100.000,00 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (10.000,00) (20.000,00) 
Αναπόσβεστη αξία 90.000,00 80.000,00 
 

o Η διαφορά των αποσβέσεων της χρήσης ανέρχεται σε ποσό 
10.000,00 € 

o Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής Αξίας και Φορολογικής Βάσης είναι 
10.000,00 € 

o Η αναβαλλόµενη φορολογία της χρήσης είναι 3.500,00 € 
 
Για τις πρώτες πέντε (5) χρήσεις, η προσωρινή διαφορά µεταξύ της 
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας του παγίου ανέρχεται στο 
ποσό των 10.000,00 € και το πάγιο στοιχείο αποσβένεται πλήρως 
φορολογικά.  
Η λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί από την εταιρεία τα πρώτα πέντε 
(5) έτη για να αναγνωριστεί η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση είναι 
η ακόλουθη :   
 
        Χρέωση   Πίστωση 
Αναβαλλόµενοι Φόροι Έξοδα    3.500,00  

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση          3.500,00    
 
Η λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί από το έκτο έως και το δέκατο 
έτος, για την αναγνώριση της µείωσης της αναβαλλόµενης φορολογικής 
υποχρέωσης, είναι η εξής : 
  
       Χρέωση   Πίστωση 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση  3.500,00    

Αναβαλλόµενοι Φόροι Έσοδα            3.500,00  
 

Πίνακας κίνησης λογαριασµού των αναβαλλόµενων φόρων παγίου 

Έτος 
Λογιστική 

Βάση 
Φορολογική 

Βάση 
∆ιαφορά 

Αναβαλλόµενη 
φορολογική 
υποχρέωση 

Αποτελέσµατα 

2009 90.000,00 80.000,00 10.000,00 (3.500,00) (3.500,00) 
2010 80.000,00 60.000,00 20.000,00 (7.000,00) (3.500,00) 
2011 70.000,00 40.000,00 30.000,00 (10.500,00) (3.500,00) 
2012 60.000,00 20.000,00 40.000,00 (14.000,00) (3.500,00) 
2013 50.000,00 0,00 50.000,00 (17.500,00) (3.500,00) 
2014 40.000,00 0,00 40.000,00 (14.000,00) 3.500,00 
2015 30.000,00 0,00 30.000,00 (10.500,00) 3.500,00 
2016 20.000,00 0,00 20.000,00 (7.000,00) 3.500,00 
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2017 10.000,00 0,00 10.000,00 (3.500,00) 3.500,00 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 
 
Από τον πίνακα γίνεται κατανοητό ότι η αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση αυξάνεται µέχρι το πέµπτο έτος στο οποίο και ολοκληρώνονται 
οι φορολογικές αποσβέσεις, ενώ από το έκτο µέχρι και το δέκατο µειώνεται 
µέχρι να µηδενιστεί. Οι αυξήσεις και οι µειώσεις έχουν ανάλογη επίδραση 
στα αποτελέσµατα.     
2.6.2 Αναβαλλόµενη φορολογία όταν οι φορολογικές αποσβέσεις είναι 
χαµηλότερες των λογιστικών2 
Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση η 
οποία αναγνωρίζεται σε χρέωση των απαιτήσεων και πίστωση των εσόδων. 
Παράδειγµα 
Η εταιρεία κατά το έτος 2009 αγόρασε µηχάνηµα αξίας 100.000,00 € για το 
οποίο εκτιµά ότι η ωφέλιµη ζωή του ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, ενώ για 
φορολογικούς σκοπούς η ωφέλιµη ζωή του µηχανήµατος ανέρχεται σε 
δέκα (10) έτη (συντελεστής 10%).  
Ο συντελεστής φορολόγησης της εταιρείας είναι 35% 
Τα λογιστικά και φορολογικά δεδοµένα έχουν ως εξής : 
Έτος 2009 
Περιγραφή Λογιστικά  Φορολογικά 
Μηχανήµατα 100.000,00 100.000,00 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (20.000,00) (10.000,00) 
Αναπόσβεστη αξία 80.000,00 90.000,00 
 

o Η διαφορά των αποσβέσεων της χρήσης ανέρχεται σε ποσό 
10.000,00 € 

o Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής Αξίας και Φορολογικής Βάσης είναι 
10.000,00 € 

o Η αναβαλλόµενη φορολογία της χρήσης είναι 3.500,00 € 
 
Η λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί από την εταιρεία τα πρώτα πέντε 
(5) έτη για να αναγνωριστεί η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση είναι η 
ακόλουθη :   
 
        Χρέωση   Πίστωση 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση   3.500,00  

Αναβαλλόµενοι Φόροι Έσοδα                   3.500,00    
 
Η λογιστική εγγραφή που θα διενεργηθεί από το έκτο έως και το δέκατο 
έτος, για την αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, 
είναι η εξής : 
  
       Χρέωση   Πίστωση 
Αναβαλλόµενοι Φόροι Έξοδα    3.500,00     

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση          3.500,00  
 
 
 
2 βλ. σελ. 362, Εφαρµογή των ∆.Λ.Π. σε συνδυασµό µε το Ε.Γ.Λ.Σ, Θεοφάνης Καραγιώργος 
και Ανδρέας Πετρίδης Θεσσαλονική 2006 
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Πίνακας κίνησης λογαριασµού των αναβαλλόµενων φόρων µηχανήµατος 

Έτος 
Λογιστική 

Βάση 
Φορολογική 

Βάση 
∆ιαφορά 

Αναβαλλόµενη 
φορολογική 
υποχρέωση 

Αποτελέσµατα 

2009 80.000,00 90.000,00 (10.000,00) 3.500,00 3.500,00 
2010 60.000,00 80.000,00 (20.000,00) 7.000,00 3.500,00 
2011 40.000,00 70.000,00 (30.000,00) 10.500,00 3.500,00 
2012 20.000,00 60.000,00 (40.000,00) 14.000,00 3.500,00 
2013 0,00 50.000,00 (50.000,00) 17.500,00 3.500,00 
2014 0,00 40.000,00 (40.000,00) 14.000,00 (3.500,00) 
2015 0,00 30.000,00 (30.000,00) 10.500,00 (3.500,00) 
2016 0,00 20.000,00 (20.000,00) 7.000,00 (3.500,00) 
2017 0,00 10.000,00 (10.000,00) 3.500,00 (3.500,00) 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.500,00) 
 
2.6.3 Αναπροσαρµογή της αξίας ενός παγίου η οποία πραγµατοποιήται 
µόνο για λογιστικούς σκοπούς και δεν αναγνωρίζεται από την φορολογική 
νοµοθεσία3 
 
Στην περίπτωση που η εταιρεία αναπροσαρµόσει την αξία ενός παγίου 
στοιχείου, η οποία δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, προκύπτει ανβαλλόµενη 
φορολογική υποχρέωση, δεδοµένου ότι η λογιστική αξία του παγίου 
διαφέρει από την φορολογική του βάση. 
Παράδειγµα 
Η εταιρεία αγόρασε στη χρήση 2007 µηχάνηµα αξίας 1.000,00 €, η 
ωφέλιµη ζωή του υπολογίζεται σε δέκα (10) έτη και είναι φορολογικά 
αναγνωρίσιµη. Κατά την χρήση 2009 η εταιρεία αναπροσαρµόζει την 
λογιστική αξία του παγίου κατά το ποσό των 700,00 € χωρίς να µεταβληθεί 
η ωφέλιµη ζωή του παγίου, η οποία ανέρχεται σε οχτώ (8) έτη. Η 
αναπροσαρµογή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Φορολογικός συντελεστής 
35%. 
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αύξησης 
της λογιστικής του αξίας, το πάγιο εµφανίζεται µε την κάτωθι αξία : 
  
Αξίες στα βιβλία Πριν την αναπροσαρµογή 
Μηχανήµατα 1.000,00 
Συσωρευµένες Αποσβέσεις (200,00) 
Καθαρή λογιστική αξία 800,00 
     
Η λογιστική εγγραφή της αναπροσαρµογής της αξίας των µηχανηµάτων 
(Ενσώµατων παγίων) είναι η ακόλουθη : 
       Χρέωση   Πίστωση      
Μηχανήµατα      500,00     
Αποσβεσµένα Μηχανήµατα          200,00  

Αποθεµατικό αναπροσαρµογής       700,00 
 
 
 
3 βλ. σελ. 364, Εφαρµογή των ∆.Λ.Π. σε συνδυασµό µε το Ε.Γ.Λ.Σ, Θεοφάνης Καραγιώργος 
και Ανδρέας Πετρίδης Θεσσαλονική 2006 
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Στο τέλος της χρήσης 2009 υπολογίζονται αποσβέσεις επί της λογιστικής 
αξίας του παγίου : 
       Χρέωση   Πίστωση      
Αποσβέσεις       187,50     

Αποσβεσµένα Μηχανήµατα             187,50  
 
Για τον λόγο ότι η αναπροσαρµογή εξυπηρετεί λογιστικούς σκοπούς και δεν 
αναγνωρίζεται φορολογικά προκύπτει µια αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση (διαφορά αναπροσαρµογής x φορολογικό συντελεστή = 
700,00x35% = 245,00). Η λογιστική εγγραφή είναι η ακόλουθη : 
       Χρέωση     Πίστωση      
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής   245,00     

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση      245,00  
 
Ένα µέρος της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης πραγµατοποιείται 
µε τις αποσβέσεις της χρήσης του έτους 2009. Υπογίζεται ως η διαφορά 
µεταξύ των λογιστικών αποσβέσεων και των αναγνωρισµένων φορολογικά 
αποσβέσεων. 
Λογιστικές αποσβέσεις :   1.500,00/8 = 187,50 € 
Φορολογικές αποσβέσεις :  1.000,00/10 = 100,00 €    
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση : (187,50-100,00)x35% = 30,63 € 
 
       Χρέωση     Πίστωση      
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση    30,63     

Αναβαλλόµενοι Φόροι Έσοδα         30,63 
 
Ανάλογα µε την µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή του παγίου (8 έτη) το 
κάτωθι ποσό του λογαριασµού «Αποθεµατικό αναπροσαρµογής», πρέπει να 
µεταφερθεί στον λογαριασµό «Κέρδη εις νέον». 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής : 700,00-245,00 = 455,00/8 = 56,88 €  
 
       Χρέωση     Πίστωση      
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής     56,88     

Κέρδη εις νέον           56,88 
 
Μετά την διενέργεια των ανωτέρω λογιστικών εγγραφών τα υπόλοιπα των 
λογαριασµών στις οικονοµικές καταστάσεις την 31.12.2009 
διαµορφώνονται ως κάτωθι : 
 
Περιγραφή         Υπόλοιπο 
Μηχανήµατα        1.500,00 
Αποσβεσµένα µηχανήµατα      (187,50) 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο       1.312,50 
Αποθεµατικό αναπροσαρµογής (1)        398,12 
Κέρδη εις νέον             56,88 
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (2)       214,37 
(1) : 700,00-245,00-56,88 = 398,12 
(2) : 245,00-30,63 = 214,37 
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2.7 Γνωστοποιήσεις 
2.7.1. Γενικά για τις γνωστοποιήσεις, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16  
Το ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις αφορά σχεδόν το σύνολο των 
Ελληνικών εταιρειών που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Για 
να γίνει ορθή γνωστοποίηση των πληροφοριών όπως επιβάλλει το ∆.Λ.Π. 
16 η εταιρεία πρέπει να παρακολουθεί τα πάγια στο Μητρώο Παγίων 
Στοιχείων. Η παρακολούθηση των παγίων µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα είναι πιο σύνθετη από τον υπολογισµό των αποσβέσων µε 
διαφορετικό συντελεστή. Απαιτείται πλήθος πληροφοριών, διαφορετική 
δοµή, διαφορετικές επεξεργασίες και για κάθε πάγιο να εκδίδονται 
καρτέλες κίνησης µε ανάλυση του συνολικού ποσού (κόστος απόκτησης, 
επιχορηγήσεις, προβλέψεις, αναπροσαρµογές).    
2.7.2 Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων 
Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν για κάθε κατηγορία 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων τα εξής : 

v Τις βάσεις αποτίµησης για τον προσδιορισµό της προ αποσβέσεων 
λογιστικής αξίας. 

v Τις µεθόδους απόσβεσης που χρησιµοποιήθηκαν. 
v Τις ωφέλιµες ζωές ή τους συντελεστές αποσβέσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν. 
v Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευµένη απόσβεση 

(συναθροιζοµένων και των σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) αρχής 
και τέλους περιόδου. 

v Μία συµφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και τέλους 
περιόδου που να δείχνει : 

i. τις προσθήκες 
ii. τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα 

προς πώληση ή που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης 
που κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση σύµφωνα µε 
το ∆.Π.Χ.Π. 5 και άλλες διαθέσεις 

iii. τις αποκτήσεις µέσω επιχειρηµατικών συνενώσεων 
iv. τις αυξήσεις ή µειώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσεως που 

προκύπτουν από αναπροσαρµογές και από ζηµίες αποµείωσης 
που αναγνωρίσθηκαν ή αναστράφηκαν απευθείας στην 
καθαρή θέση 

v. τις ζηµίες αποµειώσεως της χρήσεως που αναγνωρίσθηκαν 
στα αποτελέσµατα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 

vi. τις ζηµίες αποµειώσεως που αναστράφηκαν στα αποτελέσµατα 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36 

vii. τις αποσβέσεις 
viii. τις καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από 

τη µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων από το 
λειτουργικό νόµισµα σε διαφορετικό νόµισµα παρουσίασης, 
συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής συναλλάγµατος της 
αλλοδαπής επιχείρησης στο νόµισµα παρουσίασης της 
οντότητας 

ix. άλλες µεταβολές 
Εκτός των ανωτέρω οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει επίσης να 
αποκαλύπτουν : 

v την ύπαρξη και τα ποσά περιορισµών στους τίτλους και στις 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις που φέρουν βάρη για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων 
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v το ποσό των δαπανών που αναγνωρίσθηκαν στη λογιστική αξία του 
στοιχείου κατά το στάδιο της κατασκευής του 

v τα ποσά των συµβατικών δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί για την 
απόκτηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

v το ποσό της αποζηµίωσης από τρίτα µέρη για στοιχεία ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων που αποµειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν 
που συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, όταν αναγνωρίζεται (αν 
δε γνωστοποιείται ξεχωριστά στην όψη της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων). 

Η επιλογή της µεθόδου απόσβεσης και η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των 
περιουσιακών στοιχείων είναι θέµατα κρίσης που πρέπει να 
γνωστοποιούνται, γιατί παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων πληροφορίες, που τους επιτρέπουν να εξετάζουν τις πολιτικές 
που έχει επιλέξει η διοίκηση και να κάνουν συγκρίσεις µε άλλες οντότητες. 
Για παρόµοιους λόγους, είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται : 

v η απόσβεση, είτε αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα είτε ως µέρος του 
κόστους άλλων περιουσιακών στοιχείων, κατά τη διάρκεια µιας 
περιόδου και 

v τις µεθόδους απόσβεσης. 
Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιείται το είδος και το αποτέλεσµα µιας 
µεταβολής λογιστικής εκτίµησης, που έχει επίδραση στην τρέχουσα ή σε 
µεταγενέστερες περιόδους σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8. Τέτοια γνωστοποίηση 
µπορεί να προκύπτει από µεταβολή στη λογιστική εκτίµηση αναφορικά µε : 

v τις υπολειµµατικές αξίες 
v το εκτιµώµενο κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης και 

αποκατάστασης στοιχείων των ενσώµατων κινητοποιήσεων 
v τις ωφέλιµες ζωές 
v τις µεθόδους απόσβεσεις 

Αν τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων εµφανίζονται µε 
αναπροσαρµοσµένες αξίες πρέπει να γνωστοποιούνται επιπλέον τα εξής : 

v η ηµεροµηνία από την οποία ισχύει η αναπροσαρµογή 
v αν χρησιµοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιµητής 
v οι µέθοδοι και οι σηµαντικές παραδοχές που εφαρµόσθηκαν για τον 

προσδιορισµό των εύλογων αξιών 
v η έκταση κατά την οποία οι εύλογες αξίες των στοιχείων 

προσδιορίστηκαν δια απευθείας παραποµπή σε τρέχουσες τιµές 
ενεργούς αγοράς ή πρόσφατες συναλλαγές σε καθαρά εµπορική 
βάση ή εκτιµήθηκαν µε τη χρήση άλλων τεχνικών αποτίµησης 

v η λογιστική αξία κάθε µιας αναπροσαρµοσµένης κατηγορίας 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων, όπως θα περιλαµβανόταν στις 
οικονοµικές καταστάσεις, αν εφαρµοζόταν η µέθοδος του κόστους 

v τα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής, που να δείχνουν τη µεταβολή 
αυτών για την περίοδο και κάθε περιορισµός στη διανοµή υπολοίπου 
στους µετόχους. 

Επίσης, µια επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες για τις αποµειωµένες 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις επιπλέον των ανωτέρω σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 
Χρήσιµο είναι επίσης για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
γνωστοποιούνται και πληροφορίες όπως : 

v η λογιστική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που βρίσκονται 
σε αδράνεια, 
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v η προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσµένων 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων που είναι σε χρήση, 

v η λογιστική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που έχουν 
αποσυρθεί από την εκµετάλλευση και και κατέχονται προς πώληση 
σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 και 

v η εύλογη αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων εφόσον είναι 
σηµαντικά διαφορετική από την λογιστική αξία σε περιπτώσεις που 
χρησιµοποιείται η µέθοδος του κόστους 

 
2.8 Παραδείγµατα – υποδειγµατικές ασκήσεις 
 
Υποδειγµατική άσκηση 1 - Ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων µε επιπλέον 
αντάλλαγµα. 
 
Η εταιρεία ανταλλάσσει φορτηγό λογιστικής αξίας 150.000 µε µηχάνηµα 
της εταιρείας Β εύλογης αγοραίας αξίας 180.000 καταβάλλοντας επιπλέον 
το ποσό των 50.000. 
Ζητείται να διενεργηθεί η εγγραφή της ανταλλαγής. 
 
Από τη συναλλαγή προκύπτει ζηµία αξίας 20.000 (150.000+50.000- 
180.000). Η εγγραφή που πρέπει να διενεργηθεί είναι: 

χρέωση  πίστωση 
Μηχάνηµα        180.000 
Αποτελέσµατα (ζηµία από ανταλλαγή)      20.000 

Φορτηγά         150.000 
∆ιαθέσιµα           50.000 

 
Υποδειγµατική άσκηση 2 - Επιµέτρηση περιουσιακού στοιχείου κατά την 
αναγνώριση και µετά την αναγνώριση, τόσο µε την µέθοδο της 
επαναδιατύπωσης όσο και µε την µέθοδο του συµψηφισµού. 
 
Η επιχείρηση ∆ΕΛΤΑ αγόρασε επί πιστώσει ένα πάγιο την 1.1.2008 αξίας 
100.000 η υπολειµµατική αξία του οποίου εκτιµήθηκε σε µηδέν και η 
ωφέλιµη ζωή του εκτιµήθηκε σε 5 χρόνια. Η επιχείρηση εφαρµόζει ως 
λογιστική της πολιτική στα περιουσιακά της στοιχεία την µέθοδο της 
αναπροσαρµογής. Την 31.12.2008 διενεργεί νια πρώτη φορά 
αναπροσαρµογή διότι διαπιστώνει ότι υπάρχουν διακυµάνσεις στην εύλογη 
αξία του παγίου της και αποφασίζει θετική αναπροσαρµογή µε συντελεστή 
5%. Την 31.12.2009 η επιχείρηση διαπιστώνει µια µείωση της λογιστικής 
αξίας του παγίου λόγω υποτίµησης κατά 10% και διενεργεί αντίστοιχη 
αρνητική αναπροσαρµογή. 
Ζητείται : 
α) να γίνει η εγγραφή της απόκτησης του παγίου, 
β) να υπολογιστούν οι αναπροσαρµοσµένες αξίες του παγίου και να γίνουν 
οι σχετικές εγγραφές αναπροσαρµογής της 31.12.2008 και µε τους δύο 
τρόπους, και 
γ) να υπολογιστούν οι αναπροσαρµοσµένες αξίες του παγίου και να γίνουν 
οι σχετικές εγγραφές αναπροσαρµογής της 31.12.2009 και µε τους δύο 
τρόπους, και 
δ) να συνταχθεί ο πίνακας µεταβολών της αξίας του παγίου µε την µέθοδο 
της επαναδιατύπωσης των περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους 2001 
– 2002. 
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Απάντηση : 
α) η εγγραφή της απόκτησης του παγίου την 1.1.2008 είναι: 
1.1.2008        χρέωση  πίστωση 
Περιουσιακά στοιχεία      100.000 

Υποχρεώσεις (προµηθευτές παγίων)     100.000 
 
β) Υπολογισµός αναπροσαρµογής και εγγραφές την 31.12.2008 
Σύµφωνα µε την µέθοδο αναπροσαρµογής (αποτίµηση στην εύλογη αξία) ο 
υπολογισµός των αναπροσαρµοσµένων αξιών του παγίου και οι εγγραφές 
την 31.12.2008 είναι : 
1ος τρόπος υπολογισµού αναπροσαρµογής (επαναδιατύπωσης) 
31.12.2008:  
 

Αξίες πάγιου 
στοιχείου 

Αξίες της 31.12.2008 πριν 
την αναπρροσαρµογή 

Αναπρ/γη την 
31.12.2008 κατά 5% 

Αξίες της 31.12.2008 
µετά την αναπρ/γή 

Αξία κτήσεως 100.000 5.000 105.000 
Σωρευµένες 
Αποσβέσεις 

20.000 1.000 21.000 

Αναπόσβεστη αξία 80.000 4.000 84.000 

 
Οι εγγραφές αναπροσαρµογής µε τον πρώτο τρόπο είναι : 
31.12.2008       χρέωση  πίστωση 
Πάγια        5.000 

Αποσβεσθέντα       1.000 
Πλεόνασµα αναπροσαρµογής (Καθαρή θέση)   4.000 

 
2ος τρόπος υπολογισµού αναπροσαρµογής (συµψηφισµού) 31.12.2008 : 
Σύµφωνα µε το τρόπο αυτό οι σωρευµένες αποσβέσεις συµψηφίζονται µε 
την προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και το 
καθαρό ποσό επαναδια-τυπώνεται σύµφωνα µε το αναπροσαρµοσµένο 
ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Οπότε έχουµε: 
 
Αξίες πάγιου στοιχείου Αξίες της 31.12.2008 
Αξία κτήσεως 100.000 
Μείον Σωρευµένες Αποσβέσεις (20.000) 
Αναπόσβεστη αξία 80.000 
Υπολογισµος αναπροσαρµογής 80.000x1,05 = 84.000 

 
Οι εγγραφές αναπροσαρµογής µε τον δεύτερο τρόπο είναι : 
31.12.2008        χρέωση  πίστωση 
Αποσβεσθέντα πάγια      20.000 

Πάγια         20.000 
Συµψηφισµός αποσβεσθέντων 
31.12.2008        χρέωση  πίστωση 
Πάγια         4.000 

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής (Καθαρή θέση)    4.000 
∆ιαφορά αναπροσαρµογής 
 
γ) Υπολογισµός αναπροσαρµογής και εγγραφές την 31.12.2009. 
Σύµφωνα µε µέθοδο αναπροσαρµογής (αποτίµηση στην εύλογη αξία) ο 
υπολογισµός των αναπροσαρµοσµένων αξιών του παγίου και οι εγγραφές 
την 31.12.2009 είναι : 
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1ος τρόπος υπολογισµού αναπροσαρµογής (επαναδιατύπωσης) 
31.12.2009: 
 

Αξίες πάγιου 
στοιχείου 

Αξίες της 31.12.2009 
πριν την αναπρ/γή 

Αναπρ/γη την 
31.12.2009 κατά -10% 

Αξίες της 31.12.2009 
µετά την αναπρ/γή 

Αξία κτήσεως 105.000 -10.500 94.500 
Σωρευµένες 
Αποσβέσεις 

42.000 -4.200 37.800 

Αναπόσβεστη Αξία 63.000 -6.300 56.700 

 
Οι εγγραφές αναπροσαρµογής µε τον πρώτο τρόπο είναι: 
31.12.2009       χρέωση  πίστωση 
Πάγια        10.500 

Αποσβεσθέντα       4.200 
Πλεόνασµα αναπροσαρµογής (Καθαρή θέση)  4.000 
Αποτελέσµατα       2.300 

Η αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας κατά 6.300 καταχωρείται κατά 
4.000 στο Πλεόνασµα αναπροσαρµογής (συµψηφίζοντας το ήδη υπάρχον 
Πλεόνασµα αναπροσαρµογής που είχε δηµιουργηθεί κατά την περίοδο 
2008) και το υπόλοιπο µέρος αυτής κατά 2.300 καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα του 2009. 
2ος τρόπος υπολογισµού αναπροσαρµογής 31.12.2009 : 
Σύµφωνα µε τον τρόπο αυτό οι σωρευµένες αποσβέσεις συµψηφίζονται µε 
την προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και το 
καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύµφωνα µε το αναπροσαρµοσµένο ποσό 
του περιουσιακού στοιχείου. 
Επιπλέον κατά την 31.12.2009 προέκυψαν αποσβέσεις της χρήσεως 2009 
οι οποίες ανέρχονται σε 21.000 (84.000 / 4). Οπότε έχουµε :  
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2009 πριν την αναπροσαρµογή: 63.000 x 
ποσοστό αναπροσαρµογής (-10%) = αναπροσαρµοσµένη αξία 56.700 
Εγγραφές αναπροσαρµογής µε τον δεύτερο τρόπο είναι :  
31.12.2009       χρέωση  πίστωση 
Πάγια        6.300 

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής (Καθαρή θέση)   4.000 
Αποτελέσµατα       2.300 

 
δ. Ο πίνακας µεταβολών της αξίας του παγίου µε τον πρώτο τρόπο 
υπολογισµού της αναπροσαρµογής της επαναδιατύπωσης των 
περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους 2008 – 2009 είναι: 
 

 Αξία κτήσης 
 

Σωρευµένες 
αποσβέσεις 
 

Αναπόσβεστη αξία  
 

31.12.2008 (πριν την 
αναπροσαρµογή)  
ΠΛΕΟΝ αναπροσαρµογή 
της 31.12.2008 
 

100.000 
 
5.000 

20.000 
 
1.000 

80.000 
 
4.000 

31.12.2008 (µετά την 
αναπροσαρµογή + 5 %) 
 

105.000 21.000 84.000 

31.12.2009 (πριν την 
αναπροσαρµογή)  
ΠΛΕΟΝ αναπροσαρµογή 
της 31.12.2009 
 

105.000 
 
-10.500 

42.000 
 
-4.200 

63.000 
 
-6.300 
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31.12.2009 (µετά την 
αναπροσαρµογή – 10%) 
 

94.500 37.800 56.700 

 
Υποδειγµατική άσκηση 3 Παράδειγµα προσαρµογής αποσβέσεων σύµφωνα 
µε τα ∆.Λ.Π. 
Η επιχείρηση ΒΗΤΑ αγόρασε ένα πάγιο την 1.1.2000 έναντι αξίας 100.000. 
Η διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του εκτιµήθηκε σε 10 χρόνια, η 
υπολειµµατική του αξία σε µηδέν ενώ η επιχείρηση για τις περιόδους 2000, 
2001, 2002 και 2003 διενήργησε αποσβέσεις µε συντελεστή 20%. 
Ζητείται η εγγραφή προσαρµογής των αποσβέσεων της περιόδου 2003, 
δεδοµένου ότι τελικά οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2003 θα 
γίνουν σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π, και θα εφαρµοσθεί ως λογιστική πολιτική για 
την επιµέτρηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων η µέθοδος του κόστους. 
Απάντηση 
Πριν γίνει η διορθωτική εγγραφή οι λογαριασµοί της ΒΗΤΑ κατά την 
31.12.2003 παρουσιάζουν : 
Κόστος παγίου        100.000 
Σωρευµένες αποσβέσεις (20% ετησίως), ( 2000-2003 )    80.000 
Αναπόσβεστη αξία          20.000 
Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. οι λογαριασµοί της ΒΗΤΑ κατά την 31.12.2003 
πρέπει να παρουσιάζουν : 
Κόστος παγίου      100.000 
Σωρευµένες αποσβέσεις (10%)      40.000 
Αναπόσβεστη αξία        60.000 
Για να γίνει η προσαρµογή µε τα ∆.Λ.Π. στα βιβλία της επιχείρησης µε 
31.12.2003 πρέπει να γίνει η εγγραφή : 
31.12.2003       χρέωση  πίστωση 
Αποσβεσθέντα πάγια (σωρευµένες αποσβέσεις)  40.000 

Αποσβέσεις περιόδου (αποτελέσµατα)     10.000 
Κέρδη εις νέον        30.000 

Στο λογαριασµό Κέρδη εις νέον καταχωρείται η διαφορά που προέκυψε από 
τον υπολογισµό των αποσβέσεων µε συντελεστές αποσβέσεων για τις 
προηγούµενες περιόδους 2000, 2001 και 2002 µε ποσοστό 20% αντί 10%, 
ενώ οι αποσβέσεις της περιόδου µειώνονται κατά 10.000 διότι η εγγραφή 
που έγινε αρχικά κατά 20.000 ήταν µε συντελεστή ετήσιας απόσβεσης 20% 
αντί 10%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 
3.1 Εισαγωγή στο ∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
3.1.1 Ιστορικό σηµείωµα- Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ∆.Λ.Π. 40 
Το ∆.Λ.Π. 40 εγκρίθηκε το Μάιο του 2002 και αντικατέστησε το ∆.Λ.Π. 25 
Λογιστική των Επενδύσεων το οποίο καταργήθηκε. Το Πρότυπο αυτό 
αναθεωρήθηκε µε το ∆.Λ.Π. 40 κανονισµό ΕΚ 2238/2004 και θα πρέπει να 
εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2005. Η αναδροµική εφαρµογή του Προτύπου από 
προηγούµενες χρήσεις ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να 
γνωστοποιηθεί στις Σηµειώσεις. 
3.1.2 Σκοπός 
Ο σκοπός του παρόντος προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό 
των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές υποχρεώσεις για 
γνωστοποίηση. 
3.1.3 Πεδίο εφαρµογής 
Το ∆.Λ.Π. 40 εφαρµόζεται κατά την αναγνώριση, επιµέτρηση και 
γνωστοποίηση των επενδύσεων σε ακίνητα. Εφαρµόζεται, επίσης, κατά την 
αποτίµηση των επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται βάσει σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή, 
καθώς και των επενδύσεων σε ακίνητα που έχουν εκµισθωθεί µε σύµβαση 
λειτουργικής µίσθωσης στις οικονοµικές καταστάσεις του εκµισθωτή. 
Το παρόν πρότυπο δεν πραγµατεύεται θέµατα που καλύπτονται από το 
∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις, συµπεριλαµβανοµένων : 

Ø της κατάταξης των µισθώσεων ως χρηµατοδοτικών ή λειτουργικών, 
Ø της αναγνώρισης του εσόδου από µίσθωση που προκύπτει από 

επένδυση σε ακίνητα, 
Ø της επιµέτρησης των επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται µε 

λειτουργική µίσθωση στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή 
Ø της επιµέτρησης της καθαρής επένδυσης σε χρηµατοδοτική µίσθωση 

στις οικονοµικές καταστάσεις του εκµισθωτή, 
Ø της λογιστικής των συναλλαγών πώλησης και επαναµίσθωσης, 
Ø των γνωστοποιήσεων για τις χρηµατοδοτικές και λειτουργικές 

µισθώσεις. 
∆εν εφαρµόζεται επίσης σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται 
µε γεωργική δραστηριότητα (∆.Λ.Π. 41 Γεωργία) και µεταλλευτικά 
δικαιώµατα και µεταλλευτικά αποθέµατα, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό 
αέριο και τους όµοιους µη ανανεώσιµους πόρους. 
3.1.4 Ορισµοί που χρησιµοποιούνται στο πρότυπο 
Πριν την παρουσίαση των απαιτήσεων του ∆.Λ.Π. 40 είναι χρήσιµο να 
παρατεθούν κάποιες βασικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται µε το πρότυπο 
και θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των όσων αναφέρονται 
παρακάτω.  
Λογιστική αξία 
Είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον 
Ισολογισµό. 
Κόστος 
Είναι το ποσό των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που καταβλήθηκε ή η 
εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που δόθηκε για την απόκτηση ενός 
περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης του ή κατασκευής 
του. 
Εύλογη αξία 
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Είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 
ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε 
πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς. 
Επένδυση σε ακίνητα 
Είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτίρια ή µέρη κτιρίων ή αµφότερα) που κατέχονται 
από τον ιδιοκτήτη ή από το µισθωτή µε χρηµατοδοτική µίσθωση, για να 
κερδίζονται µισθώµατα ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή για 
αµφότερα µάλλον παρά για : 

Ø Χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για 
διοικητικούς σκοπούς ή 

Ø Πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα 
Είναι ακίνητα που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ή από το µισθωτή µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση, για χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς. 
3.1.5 Επένδυση σε ακίνητα 
Παραδείγµατα επενδύσεων σε ακίνητα είναι τα ακόλουθα : 

Ø γη που κατέχεται για µακρόχρονη αύξηση της αξίας των κεφαλαίων, 
παρά για βραχυπρόθεσµη πώληση κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών της επιχείρησης, 

Ø γη που κατέχεται για µελλοντική χρήση που είναι απροσδιόριστη επί 
του παρόντος (αν µία οντότητα δεν έχει προσδιορίσει ότι θα 
χρησιµοποιήσει τη γη είτε ως ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο είτε για 
βραχυπρόθεσµη πώληση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης, η 
γη θεωρείται ότι κατέχεται για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων), 

Ø ένα κτίριο που είναι ιδιοκτησία της οντότητας ή που κατέχεται από 
την οντότητα µε χρηµατοδοτική µίσθωση και είναι µισθωµένο µε µία 
ή περισσότερες λειτουργικές µισθώσεις, 

Ø ένα κτίριο που είναι κενό αλλά κατέχεται για να µισθωθεί µε µία ή 
περισσότερες λειτουργικές µισθώσεις. 

Μια επένδυση σε ακίνητα κατέχεται για να κερδίζονται ενοίκια ή για αύξηση 
της αξίας των κεφαλαίων ή και για τα δύο. Είναι προφανές, δηλαδή, ότι οι 
επενδύσεις σε ακίνητα δηµιουργούν ταµιακές ροές που είναι σε µεγάλο 
βαθµό ανεξάρτητες από τις ταµιακές ροές που δηµιουργούνται από τα άλλα 
περιουσιακά στοιχεία της οντότητας. Αυτό διακρίνει την επένδυση σε 
ακίνητα από τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, για τα οποία εφαρµόζεται το 
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις. 
∆ικαίωµα σε ακίνητο που κατέχεται από µισθωτή µε λειτουργική µίσθωση 
µπορεί να ταξινοµηθεί ή να αντιµετωπιστεί λογιστικά ως επένδυση σε 
ακίνητα µόνον και µόνον όταν το ακίνητο θα πληρούσε τον ορισµό της 
επένδυσης σε ακίνητα και ο µισθωτής κάνει χρήση της µεθόδου της 
εύλογης αξίας για το αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο. Η εναλλακτική 
κατάταξη που περιγράφεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε το 
ακίνητο. Αν όµως, επιλεγεί η εναλλακτική αυτή κατάταξη για ένα δικαίωµα 
σε ακίνητο που κατέχεται µε λειτουργική µίσθωση, κάθε ακίνητο που 
κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητο θα αντιµετωπίζεται λογιστικά µε τη 
µέθοδο της εύλογης αξίας 
3.1.6 Ακίνητα που δε θεωρούνται επένδυση 
Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγµατα ακινήτων τα οποία δεν 
θεωρούνται επένδυση σε ακίνητα και εποµένως είναι εκτός πεδίου 
εφαρµογής του παρόντος προτύπου : 
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Ø τα ακίνητα που προορίζονται για πώληση, κατά τη συνήθη πορεία 
των εργασιών της επιχείρησης (∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα), για 
παράδειγµα ακίνητα που αγοράσθηκαν αποκλειστικά µε την 
προοπτική να διατεθούν στο εγγύς µέλλον ή για αξιοποίηση και 
επαναπώληση, 

Ø τα ακίνητα που κατασκευάζονται ή αξιοποιούνται για λογαριασµό 
τρίτων (∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις κατασκευής έργων), 

Ø τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα (∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις), συµπεριλαµβανοµένων αυτών που κατέχονται για 
µελλοντική χρήση ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τα ακίνητα που 
κατέχονται για µελλοντική αξιοποίηση και µεταγενέστερη 
χρησιµοποίηση ως ιδιοχρησιµοποιούµενα, τα ακίνητα που 
χρησιµοποιούνται από υπαλλήλους (ανεξάρτητα αν πληρώνουν ή όχι 
ενοίκιο κατά τα ισχύοντα στην αγορά) και τα ακίνητα που 
χρησιµοποιούνται από τον ιδιοκτήτη εν αναµονή της διάθεσής τους, 

Ø τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική 
χρήση ως επένδυση σε ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται 
το ∆.Λ.Π. 16 µέχρι να συµπληρωθεί η κατασκευή ή η αξιοποίησή 
τους, οπότε καθίστανται επένδυση σε ακίνητα και εφαρµόζεται το 
παρόν πρότυπο. Όταν η υπάρχουσα επένδυση σε ακίνητα 
ανακατασκευάζεται µε σκοπό τη συνεχή µελλοντική χρήση ως 
επένδυση σε ακίνητα, κατά το κατασκευαστικό στάδιο εφαρµόζεται 
το παρόν πρότυπο, 

Ø ακίνητα που µισθώνονται σε άλλη οντότητα µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση. 

3.1.7 Ειδικά θέµατα για τον χαρακτηρισµό των ακινήτων ως Επένδυση σε 
Ακίνητα 

1. Υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων τα οποία κατά ένα τµήµα, 
χρησιµοποιούνται για να αποφέρουν ενοίκια ή για αύξηση της αξίας 
των κεφαλαίων και κατά ένα άλλο τµήµα χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς. Τα 
τµήµατα αυτά λογιστικοποιούνται ξεχωριστά, µόνο αν µπορούν να 
πωληθούν ξεχωριστά ή να εκµισθωθούν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
ξεχωριστά. 

2. Όταν η οντότητα παρέχει και βοηθητικές υπηρεσίες στους µισθωτές 
ενός ακινήτου της και οι παρεχόµενες υπηρεσίες αποτελούν ένα 
ασήµαντο στοιχείο της συνολικής συµφωνίας, το ακίνητο θεωρείται 
επένδυση και υπάγεται στο παρόν πρότυπο. ∆εν είναι πάντα εύκολο 
να προσδιοριστεί κατά πόσο οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι τόσο 
σηµαντικές ώστε το ακίνητο να µην χαρακτηρισθεί επένδυση. Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ορισθούν, από την διοίκηση, 
σταθερά κριτήρια, βάσει των οποίων θα χαρακτηρίζεται το ακίνητο 
ως επένδυση ή όχι. Τα κριτήρια αυτά, όταν η ταξινόµηση είναι 
δύσκολη, θα πρέπει να γνωστοποιούνται. 

3. Όταν η οντότητα µισθώνει ένα ακίνητο της σε εταιρεία του ιδίου 
οµίλου (µητρική ή άλλη θυγατρική), το µισθωµένο ακίνητο για τις 
οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας θεωρείται επένδυση, ενώ 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου θεωρείται 
ιδιοχρησιµοποιούµενο. 

 
3.2 Αναγνώριση και επιµέτρηση 
3.2.1 Προϋποθέσεις αναγνώρισης των επενδύσεων σε ακίνητα 
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Μια επένδυση σε ακίνητα θα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν 
και µόνο όταν : 

Ø είναι πιθανόν ότι τα µελλοντικά οφέλη που συνδέονται µε την 
επένδυση θα εισρεύσουν στην οντότητα, 

Ø το κόστος κτήσης της επένδυσης µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα αποτιµά κάθε 
κόστος των επενδύσεων σε ακίνητα όταν πραγµατοποιείται. Στα κόστη 
αυτά συµπεριλαµβάνονται τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν αρχικά για 
την απόκτηση της επένδυσης σε ακίνητα και τα κόστη που 
πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα για τη συµπλήρωση, την 
αντικατάσταση µέρους ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του ακινήτου. 
Τα καθηµερινά κόστη συντήρησης της επένδυσης που αποτελούνται κυρίως 
από το εργατικό κόστος και τα αναλώσιµα περιγράφονται συχνά ως 
«επισκευή και συντήρηση» και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν 
πραγµατοποιούνται. 
3.2.2 Επιµέτρηση κατά την αναγνώριση 
Μια επένδυση σε ακίνητα πρέπει να αποτιµάται αρχικώς στο κόστος της. Τα 
κόστη της συναλλαγής πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην αρχική 
επιµέτρηση : 
Στο κόστος µιας επένδυσης σε ακίνητα δεν συµπεριλαµβάνονται : 

Ø τα έξοδα εκκίνησης (εκτός αν είναι αναγκαία για να φέρουν το 
ακίνητο σε κατάσταση λειτουργίας), 

Ø οι λειτουργικές ζηµιές που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι η επένδυση να 
φθάσει στο προγραµµατισµένο επίπεδο πληρότητας, 

Ø υπερβολικά µεγάλη σπατάλη υλών, εργασίας ή άλλων πόρων κατά 
την κατασκευή ή ανάπτυξη του ακινήτου. 

Το κόστος µιας αγορασµένης επένδυσης σε ακίνητα αποτελείται από την 
τιµή της απόκτησης του ακινήτου και από κάθε άµεσα επιρριπτόµενη 
δαπάνη, όπως αµοιβές δικηγόρου, συµβολαιογράφου, φόρος µεταβίβασης 
ακινήτου και τυχόν άλλα κόστη της συναλλαγής. 
Το κόστος µιας ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης σε ακίνητα, είναι το 
κόστος της κατά την ηµεροµηνία όπου η κατασκευή ή αξιοποίηση 
ολοκληρώνεται. 
Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις. Το παρόν πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται από την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και µετά. 
Αν η πληρωµή για µία επένδυση σε ακίνητα αναβάλλεται, το κόστος της 
είναι η ισοδύναµη τιµή τοις µετρητοίς. Η διαφορά µεταξύ της τιµής 
µετρητοίς και του ποσού που συνολικά θα καταβληθεί αναγνωρίζεται ως 
έξοδο σε όλη την περίοδο της πίστωσης. 
Το αρχικό κόστος ενός δικαιώµατος σε ακίνητο που κατέχεται µε µίσθωση 
και κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητο θα προσδιορίζεται για 
χρηµατοδοτική µίσθωση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις, δηλαδή το 
περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζεται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της 
εύλογης αξίας του ακινήτου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
καταβολών µισθωµάτων. 
Ένα ισοδύναµο ποσό θα αναγνωρίζεται ως υποχρέωση σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 17. 
Κάθε υπέρ το άρτιο ποσό που καταβάλλεται για µίσθωση αντιµετωπίζεται 
ως µέρος των ελάχιστων καταβολών για το σκοπό αυτό και συνεπώς 
συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου αλλά δε 
συµπεριλαµβάνεται στην υποχρέωση. Όταν ένα δικαίωµα σε ακίνητο που 
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κατέχεται βάσει µίσθωσης κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητα, το 
στοιχείο που λογιστικοποιείται στην εύλογη αξία είναι εκείνο το δικαίωµα 
και όχι το υποκείµενο ακίνητο. Στην συνέχεια παρέχονται οδηγίες για τον 
υπολογισµό της εύλογης αξίας του δικαιώµατος επί του ακινήτου βάσει της 
µεθόδου της εύλογης αξίας. Οι οδηγίες αυτές σχετίζονται επίσης µε τον 
υπολογισµό της εύλογης αξίας όταν η αξία αυτή θεωρείται το κόστος για 
τους σκοπούς της αρχικής αναγνώρισης. 
Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων επενδύσεων σε ακίνητα 
µε µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή συνδυασµό χρηµατικών 
και µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων. 
Το κόστος τέτοιας επένδυσης σε ακίνητα αποτιµάται στην εύλογη αξία 
εκτός αν : 

Ø η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας ή 
Ø δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του 

περιουσιακού στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού 
στοιχείου που παραχωρήθηκε. Αν το παραληφθέν περιουσιακό 
στοιχείο δεν επιµετράται στην εύλογη αξία, το κόστος του αποτιµάται 
στη λογιστική αξία του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

3.2.3 Επιµέτρηση µετά την αναγνώριση 
Κατά την επιµέτρηση µετά την αναγνώριση, λαµβάνονται υπόψη τα εξής : 
Λογιστική πολιτική 
Η οντότητα πρέπει να επιλέξει ως λογιστική πολιτική της µια από τις 
ακόλουθες µεθόδους : 

v τη µέθοδο της εύλογης αξίας ή 
v τη µέθοδο του κόστους. 

Τη λογιστική πολιτική που θα επιλέξει η οντότητα θα την εφαρµόζει σε όλες 
τις επενδύσεις της σε ακίνητα. 
Με βάση τα οριζόµενα στο ∆.Λ.Π. 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 
Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη, η οικειοθελής αλλαγή στη λογιστική 
πολιτική πρέπει να γίνεται µόνο αν αυτή θα οδηγήσει σε µια πιο κατάλληλη 
παρουσίαση των συναλλαγών, άλλων γεγονότων ή συνθηκών στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
Το παρόν πρότυπο απαιτεί όλες οι οντότητες να προσδιορίζουν την εύλογη 
αξία της επένδυσης σε ακίνητα, µε σκοπό, είτε την επιµέτρηση, όταν 
εφαρµόζεται η µέθοδος της εύλογης αξίας, είτε την γνωστοποίηση 
πληροφοριών, όταν εφαρµόζεται η µέθοδος του κόστους. 
Μέθοδος εύλογης αξίας 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα που επιλέγει τη µέθοδο της 
εύλογης αξίας πρέπει να αποτιµά όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα στην 
εύλογη αξία, εκτός της περίπτωσης που υπάρχει αποδεδειγµένα αδυναµία 
εκτίµησης της πραγµατικής αξίας ενός ακινήτου, οπότε για την επένδυση 
αυτή εφαρµόζονται τα αναφερόµενα παρακάτω στην σχετική παράγραφο. 
Όταν το δικαίωµα επί ακινήτου που κατέχεται από µισθωτή βάσει 
λειτουργικής µίσθωσης κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητα, εφαρµόζεται 
υποχρεωτικά η µέθοδος της εύλογης αξίας.  
Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα, είναι το ποσό για το οποίο αυτό 
το ακίνητο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν 
µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, σε µία 
συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση, και είναι συνήθως η 
αγοραία αξία της κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Η εύλογη αξία 
αποκλείει µία εκτιµώµενη τιµή αυξηµένη ή µειωµένη από ειδικούς όρους ή 
συνθήκες τέτοιες όπως είναι η άτυπη χρηµατοδότηση, οι συµφωνίες 
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πώλησης και επαναµίσθωσης, οι ειδικές προϋποθέσεις ή παραχωρήσεις που 
δίδονται από οποιονδήποτε που συνδέεται µε την πώληση. 
Κόστη συναλλαγής που µπορεί να προκύψουν κατά την πώληση, δεν 
λαµβάνονται υπόψη (αφαιρετικά) για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 
του ακινήτου. 
Η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός ακινήτου δίδεται από τις 
τρέχουσες τιµές, σε µια ενεργό αγορά, για παρόµοιο ακίνητο. Αν δεν 
υπάρχουν τρέχουσες τιµές για όµοιο ακίνητο, τότε η οντότητα προκειµένου 
να προσδιορίσει την εύλογη αξία του ακινήτου, θα πρέπει να συνεκτιµά 
πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως : 

Ø τις τρέχουσες τιµές µιας ενεργού αγοράς για ακίνητα διαφορετικής 
φύσης, τοποθεσίας ή κατάστασης (ή υποκείµενα σε διαφορετική 
µίσθωση ή άλλες συµβάσεις), αναπροσαρµοσµένες, όµως, για να 
αντανακλούν τις πραγµατικές συνθήκες που αφορούν το 
εκτιµούµενο ακίνητο, 

Ø τις πρόσφατες τιµές σε λιγότερο ενεργές αγορές, µε τις κατάλληλες 
αναπροσαρµογές, για να αντανακλούν κάθε µεταβολή στις 
οικονοµικές συνθήκες, από την ηµεροµηνία των συναλλαγών που 
πραγµατοποιήθηκαν σε αυτές τις τιµές και 

Ø προβλέψεις προεξοφληµένων ταµιακών ροών που βασίζονται σε 
αξιόπιστες εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµιακών ροών, που 
υποστηρίζονται από τους όρους κάθε υπάρχουσας µίσθωσης ή 
άλλων συµβάσεων και (όπου είναι δυνατόν) από εξωτερικά 
αποδεικτικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα τα τρέχοντα ενοίκια για 
όµοια ακίνητα. Η προεξόφληση πρέπει να γίνεται µε προεξοφλητικά 
επιτόκια που να λαµβάνουν υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της 
αγοράς. 

Η εύλογη αξία του ακινήτου, δεν πρέπει να συγχέεται µε την αξία χρήσης 
όπως αναφέρεται στο ∆.Λ.Π. 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων : 
Για παράδειγµα, κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας δεν λαµβάνονται 
υπόψη : 

Ø η πρόσθετη αξία που προκύπτει από τη δηµιουργία ενός 
χαρτοφυλακίου ακινήτων σε διαφορετικές τοποθεσίες, 

Ø η ωφέλεια από την ταυτόχρονη εκµετάλλευση των επενδύσεων σε 
ακίνητα µε άλλα περιουσιακά στοιχεία, 

Ø τα νοµικά δικαιώµατα και οι νοµικοί περιορισµοί που αφορούν ειδικά 
τον εκάστοτε ιδιοκτήτη και, 

Ø τα φορολογικά οφέλη ή τα φορολογικά βάρη που αφορούν 
αποκλειστικά τον εκάστοτε ιδιοκτήτη. 

Η εύλογη αξία αντανακλά τη γνώση και τις εκτιµήσεις καλώς 
πληροφορηµένων, πρόθυµων αγοραστών και πωλητών. Αντίθετα η αξία 
λόγω χρήσης αντανακλά τις εκτιµήσεις της οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιδράσεων των παραγόντων που µπορεί να 
αφορούν την συγκεκριµένη οντότητα και δεν µπορούν να εφαρµοστούν 
από όλες τις οντότητες. 
Κατά τον υπολογισµό της εύλογης αξίας µιας επένδυσης σε ακίνητα 
λαµβάνονται υπόψη και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιµώνται 
από κοινού µε το ακίνητο. 
Η εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα δεν πρέπει να περιλαµβάνει τις 
τυχόν µελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες βελτιώσεων και επεκτάσεων 
ούτε και τα µελλοντικά οφέλη που θα προέλθουν από αυτές τις 
κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
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Σε ορισµένες περιπτώσεις η οντότητα αναµένει ότι η παρούσα αξία των 
πληρωµών που απαιτούνται για ένα επενδυτικό ακίνητο θα υπερβεί την 
παρούσα αξία των αντίστοιχων ταµιακών εισπράξεων. Για την 
αναγκαιότητα καταχώρησης µιας σχετικής υποχρέωσης και για το ύψος 
αυτής, θα πρέπει να εφαρµοστούν τα οριζόµενα στο ∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, 
Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις. 
Αδυναµία αξιόπιστης αποτίµησης εύλογης αξίας 
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κατά την απόκτηση µιας επένδυσης σε ακίνητο 
είναι προφανές ότι δεν θα είναι δυνατός ο προσδιορισµός της εύλογης 
αξίας αξιόπιστα σε µια συνεχή βάση. Στις περιπτώσεις αυτές η επένδυση θα 
πρέπει να αποτιµάται για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι την διάθεση της 
µε την µέθοδο του κόστους του ∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις, µε 
υπολειµµατική αξία µηδενική. 
Η οντότητα που αναγκάστηκε να αποτιµήσει µια επένδυση σε ακίνητο µε τη 
µέθοδο του κόστους σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16, για το λόγο που 
προαναφέρθηκε, θα συνεχίζει να αντιµετωπίζει λογιστικά κάθε 
εναποµένουσα επένδυση σε ακίνητα µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας. 
Επενδύσεις σε ακίνητα που έχουν προηγουµένως αποτιµηθεί µε την µέθοδο 
της εύλογης αξίας θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτιµώνται µε την µέθοδο 
αυτή µέχρι τη διάθεσή τους ή µέχρι την µεταβολή της χρήσης τους 
ανεξάρτητα αν οι συγκρίσιµες αγοραίες συναλλαγές γίνονται λιγότερο 
συχνές ή οι αγοραίες τιµές γίνονται λιγότερο εύκολα διαθέσιµες. 
Μέθοδος κόστους 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα που επιλέγει τη µέθοδο του 
κόστους θα επιµετρά όλες τις επενδύσεις της σε ακίνητα σύµφωνα µε τα 
όσα ορίζει το ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις, για αυτήν τη µέθοδο, 
εκτός από εκείνες που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως κατεχόµενες 
προς πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες. 
 
3.3 Μεταβολή του χαρακτήρα των ακινήτων  
3.3.1 Γενικά 
Μεταφορές από τις επενδύσεις σε ακίνητα στην κατηγορία των 
ιδοχρησιµοποιούµενων ακινήτων ή στα αποθέµατα και αντίστροφα πρέπει 
να γίνονται µόνο όταν µεταβάλλεται η χρήση του ακινήτου η οποία θα 
πρέπει να αποδεικνύεται από : 

v Έναρξη της ιδιοχρησιµοποίησης, για τη µεταφορά από τις επενδύσεις 
σε ακίνητα σε ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο. 

v Έναρξη αξιοποίησης µε σκοπό την πώληση, για τη µεταφορά από τις 
επενδύσεις σε ακίνητα στα αποθέµατα, εφόσον πρόκειται για 
επιχείρηση που ασχολείται µε πωλήσεις ακινήτων. 

v Πέρας της ιδιοχρησιµοποίησης, για τη µεταφορά από 
ιδιοχρησιµοποιούµενο στις επενδύσεις σε ακίνητα. 

v Έναρξη µιας σύµβασης λειτουργικής µίσθωσης, για τη µεταφορά από 
τα αποθέµατα στις Επενδύσεις σε Ακίνητα ή 

v Ολοκλήρωση της κατασκευής ή αξιοποίησης για τη µεταφορά από 
ακίνητα υπό κατασκευή ή αξιοποίηση (καλυπτόµενες από το ∆.Λ.Π. 
16) στις επενδύσεις σε ακίνητα. Αν όµως µία υπάρχουσα επένδυση 
αποφασίζεται να ανακατασκευαστεί για συνεχή µελλοντική χρήση ως 
επένδυση, παραµένει ως επένδυση και κατά τη διάρκεια της 
ανακατασκευής και δεν εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 16. 

3.3.2 Λογιστική αντιµετώπιση των µεταβολών (παραδείγµατα) 
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Θα αναλύσουµε κάποιες περιπτώσεις µεταφοράς ακινήτων και για την 
καλύτερη κατανόηση αυτών θα παραθέσουµε ορισµένα παραδείγµατα. 
Μεταφορά ακινήτου από επένδυση στα ιδιοχρησιµοποιούµενα 
ακίνητα 
Όταν η οντότητα χρησιµοποιεί τη µέθοδο του κόστους, οι µεταφορές 
µεταξύ επένδυσης σε ακίνητα, ιδιοχρησιµοποιούµενου ακινήτου και 
αποθεµάτων δε µεταβάλλουν τη λογιστική αξία του ακινήτου που 
µεταφέρεται και δε µεταβάλλουν το κόστος του ακινήτου ως προς την 
αποτίµησή του ή τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις. 
Όταν όµως ένα ακίνητο µεταφέρεται από επένδυση σε ακίνητα όπου 
παρακολουθείται στην εύλογη αξία, στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα ή 
στα αποθέµατα, το κόστος του ακινήτου για µεταγενέστερη 
λογιστικοποίηση, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 ή το ∆.Λ.Π. 2, θα είναι η 
εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία µεταβολής της χρήσης. 
Υποδειγµατική άσκηση 
Επένδυση σε ακίνητο του οποίου η εύλογη αξία την 31.12.2009 είναι 
1.800.000,00, την 30.4.2010, αρχίζει να ιδιοχρησιµοποιείται (η επιχείρηση 
χρησιµοποιεί τη µέθοδο της εύλογης αξίας για τις επενδύσεις σε ακίνητα). 
Η εύλογη αξία του ακινήτου την 30.4.2010 είναι 2.000.000,00. Το 
οικόπεδο συµµετέχει στην συνολική αξία του ακινήτου κατά 30%. Η 
ωφέλιµη ζωή του κτιρίου προσδιορίστηκε σε 40 χρόνια από τη στιγµή της 
ιδιοχρησιµοποίησης. Οι λογιστικές εγγραφές έχουν ως εξής: 
30.4.2010      χρέωση   πίστωση 
Επενδύσεις σε ακίνητο    200.000,00 

Αποτελέσµατα      200.000,00 
Προσαρµογή του ακινήτου στην εύλογη αξία 
30.4.2010      χρέωση   πίστωση 
Οικόπεδο      600.000,00 
Κτίριο      1.400.000,00 

Επενδύσεις σε ακίνητο     2.000.000,00 
Μεταφορά ακινήτου από επένδυση σε ακίνητο σε ιδιοχρησιµοποιούµενο 
31.12.2010      χρέωση   πίστωση 
Αποτελέσµατα     23.333,33 
(Αποσβέσεις κτιρίων) 

Αποσβεσθέντα κτίρια     23.333,33 
(1.400.000 x 2.5% x 8/12) 

Υπολογισµός αποσβέσεων 
Μεταφορά ακινήτου από τα ιδιοχρησιµοποιούµενα στις επενδύσεις 
σε ακίνητα 
Αν ένα ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο αλλάξει χρήση και γίνει επένδυση σε 
ακίνητα που θα παρακολουθείται στην εύλογη αξία, µέχρι την ηµεροµηνία 
αλλαγής της χρήσης εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 16. 
Κάθε διαφορά που προκύπτει, κατά την ηµεροµηνία αλλαγής της χρήσης, 
µεταξύ της λογιστικής αξίας του ακινήτου σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 και της 
εύλογης αξίας του αντιµετωπίζεται ως αναπροσαρµογή σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 16. Συγκεκριµένα : 

v Κάθε προκύπτουσα µείωση της λογιστικής αξίας του ακινήτου 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Όµως, εάν η αξία κτήσης του 
ακινήτου έχει αναπροσαρµοστεί κατά το παρελθόν και η προκύψασα 
διαφορά έχει καταχωρηθεί στον λογαριασµό Πλεονάσµατα 
Αναπροσαρµογής, η µείωση αυτή µεταφέρεται σε χρέωση του 
παραπάνω λογαριασµού Πλεονάσµατα Αναπροσαρµογής. Εάν η 
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προκύπτουσα µείωση είναι µεγαλύτερη από το ποσό που είχε 
καταχωρηθεί στον λογαριασµό Πλεονάσµατα Αναπροσαρµογής το 
αποµένον υπόλοιπο µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

v Κάθε προκύπτουσα αύξηση στη λογιστική αξία αντιµετωπίζεται ως 
εξής : 

• Κατά την έκταση που η αύξηση αναστρέφει µία προηγούµενη 
ζηµία αποµείωσης για αυτό το ακίνητο, η αύξηση 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το ποσό αυτό δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση 
της λογιστικής αξίας στο ύψος που θα είχε (καθαρή 
αποσβέσεων) αν δεν είχε αναγνωρισθεί η ζηµία αποµείωσης. 

• Το τυχόν αποµένον υπόλοιπο της αύξησης πιστώνεται κατ’ 
ευθείαν στην καθαρή θέση στον λογαριασµό Πλεονάσµατα 
Αναπροσαρµογής. Σε τυχόν µελλοντική διάθεση του ακινήτου, 
τα Πλεονάσµατα Αναπροσαρµογής µπορεί να µεταφέρονται 
στα κέρδη εις νέον, όχι όµως µέσω των κερδών ή ζηµιών. 

Υποδειγµατική άσκηση 
Ακίνητο που χρησιµοποιείται για να στεγάζει µέρος των διοικητικών 
υπηρεσιών µιας εταιρείας, από 31.12.2009 εκµισθώνεται σε τρίτους. Στα 
βιβλία της εταιρείας, στις 31.12.2009, το ακίνητο εµφανίζεται µε τις 
παρακάτω αξίες : 
Οικόπεδο 500,00 Κτίριο 1.000,00 Αποσβεσθέν Κτίριο 300,00 (λογιστική 
αξία κτιρίου 700,00) και ωφέλιµη διάρκεια ζωής 20 έτη. 
Η εύλογη αξία του ακινήτου όπως εκτιµήθηκε από την εταιρεία την 
31.12.2009 είναι 5.000,00.  
Θα πρέπει να διενεργηθούν οι παρακάτω εγγραφές: 
31.12.2009       χρέωση     πίστωση  
Επενδύσεις σε ακίνητα     5.000,00 
Αποσβεσθέν κτίριο         300,00 

Οικόπεδο         500,00 
Κτίριο            1.000,00 
Πλεονάσµατα αναπροσαρµογής   3.800,00 

Μεταφορά ακινήτου από τα ιδιοχρησιµοποιούµενα στις Επενδύσεις σε 
Ακίνητα 
 
Αν υποθέσουµε ότι η εύλογη αξία του παραπάνω ακινήτου την 31.12.2002 
ήταν 800, και τα Πλεονάσµατα αναπροσαρµογής που είχαν σχηµατιστεί για 
αυτό το ακίνητο ήταν 100, τότε οι εγγραφές θα έχουν ως εξής: 
31.12.2009       χρέωση     πίστωση  
Επενδύσεις σε ακίνητα     800,00 
Αποσβεσθέν κτίριο      300,00 
Πλεονάσµατα      100,00 
Αποτελέσµατα      300,00 

Οικόπεδο         500,00 
Κτίριο      1.000,00 

Μεταφορά ακινήτου από τα ιδιοχρησιµοποιούµενα στις επενδύσεις σε 
ακίνητα 
Μεταφορά ακινήτου από τα αποθέµατα στις επενδύσεις σε ακίνητα 
Όταν ένα ακίνητο µεταφέρεται από τα αποθέµατα σε επενδύσεις σε ακίνητα 
που θα απεικονίζονται στην εύλογη αξία, κάθε διαφορά µεταξύ της εύλογης 
αξίας του ακινήτου κατά αυτή την ηµεροµηνία και της προηγούµενης 
λογιστικής αξίας πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
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Υποδειγµατική άσκηση 
Ακίνητο κατασκευαστικής εταιρείας, το οποίο είναι καταχωρηµένο ως 
απόθεµα, την 30.6.2010 εκµισθώνεται σε τρίτους. Την 30.6.2010 η 
λογιστική αξία του ακινήτου όπως εµφανίζεται στα βιβλία είναι 
1.000.000,00 ενώ η εύλογη αξία του εκτιµάται 2.500.000,00. Οι λογιστικές 
εγγραφές θα έχουν ως εξής: 
30.6.2010      χρέωση      πίστωση  
Επένδυση σε ακίνητα    2.500.000,00 

Αποθέµατα      1.000.000,00 
Αποτελέσµατα     1.500.000,00 

Μεταφορά ακινήτου από Αποθέµατα σε Επένδυση σε ακίνητα 
Ολοκλήρωση κατασκευής ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης σε 
ακίνητα 
Όταν ολοκληρώνεται η κατασκευή ή η αξιοποίηση µιας 
ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης σε ακίνητα, η οποία θα απεικονίζεται 
στην εύλογη αξία, κάθε διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου 
κατά αυτή την ηµεροµηνία και της λογιστικής αξίας, όπως προσδιορίστηκε 
κατά το κατασκευαστικό στάδιο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 
Υποδειγµατική άσκηση 
Το κόστος ιδιοκατασκευαζόµενου ακινήτου κατά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής είναι 2.000.000,00. Το ακίνητο ολοκληρώθηκε την 31.7.2010 
και προορίζεται από την επιχείρηση για επένδυση. (Η επιχείρηση ακολουθεί 
τη µέθοδο της εύλογης αξίας) Η εύλογη αξία του ακινήτου την 31.7.2010 
εκτιµάται σε 3.000.000,00. 
30.6.2010      χρέωση      πίστωση  
Επένδυση σε ακίνητο    3.000.000,00 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση   2.000.000,00 
Αποτελέσµατα     1.000.000,00 

Ολοκλήρωση κατασκευής ακινήτου το οποίο χαρακτηρίζεται επένδυση σε 
ακίνητα 
 
3.4 ∆ιάθεση των επενδύσεων σε ακίνητα 
3.4.1 Γενικά 
Για να διαγραφεί µια επένδυση σε ακίνητα από τον Ισολογισµό θα πρέπει 
να διατεθεί ή να αποσυρθεί µόνιµα από τη χρήση και να µην αναµένονται 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη διάθεσή της. 
Κέρδη ή ζηµίες που ανακύπτουν από την διάθεση ή την απόσυρση της 
επένδυσης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο της 
απόσυρσης ή της διάθεσης. Ως τίµηµα διάθεσης λαµβάνεται η εύλογη αξία 
διάθεσης του ακινήτου. ∆ηλαδή, τιµή µετρητοίς ή µε τους συνήθεις 
πιστωτικούς όρους. Αν η πώληση γίνεται επί πιστώσει για την καταχώρηση 
του εσόδου εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα. 
Η τύχη των καταχωρηµένων υποχρεώσεων, µετά την διάθεση µιας 
επένδυσης σε ακίνητα, καθορίζεται στο ∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, 
Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις. 
Αποζηµίωση από τρίτα µέρη για επενδύσεις σε ακίνητα που αποµειώθηκαν, 
χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στα 
αποτελέσµατα, όταν καθίσταται απαιτητή η αποζηµίωση. 
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3.5 Γνωστοποίησεις 
3.5.1 Γενικά 
Η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί : 

v αν εφαρµόζει τη µέθοδο της εύλογης αξίας ή τη µέθοδο του 
κόστους, 

v αν εφαρµόζει τη µέθοδο της εύλογης αξίας, και υπό ποιες συνθήκες 
κατατάσσονται και αντιµετωπίζονται λογιστικά ως επενδύσεις σε 
ακίνητα τα δικαιώµατα σε ιδιοκτησίες που κατέχονται βάσει 
λειτουργικών µισθώσεων, 

v αν η κατάταξη είναι δύσκολη, τα κριτήρια που εφαρµόζει για να 
διαχωρίσει την επένδυση σε ακίνητα από τα ιδιοχρησιµοποιούµενα 
ακίνητα και από ακίνητα που κατέχονται για πώληση κατά τη συνήθη 
πορεία της επιχείρησης, 

v τις µεθόδους και τις ουσιαστικές παραδοχές που εφαρµόζονται κατά 
τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας της επένδυσης σε ακίνητα, 
συµπεριλαµβάνοντας µία κατάσταση για το αν και κατά πόσο ο 
προσδιορισµός της εύλογης αξίας υποστηρίχθηκε από στοιχεία της 
αγοράς ή ήταν περισσότερο έντονα βασισµένος σε άλλους 
παράγοντες (που η οντότητα θα γνωστοποιεί) λόγω της φύσης του 
ακινήτου και της έλλειψης συγκρίσιµων δεδοµένων της αγοράς,  

v την έκταση κατά την οποία η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα, 
όπως επιµετρήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις, 
βασίζεται σε µία εκτίµηση από έναν ανεξάρτητο εκτιµητή. Αν δεν 
υπάρχει τέτοια εκτίµηση, αυτό το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται, 

v το ποσό του κέρδους ή της ζηµίας που αναγνωρίστηκε αναφορικά 
µε: 

i. έσοδα µισθωµάτων από την επένδυση σε ακίνητα, 
ii. άµεσες λειτουργικές δαπάνες (συµπεριλαµβάνοντας επισκευές 

και συντήρηση) που προκύπτουν από την επένδυση σε 
ακίνητα που δηµιούργησε τα µισθωτικά έσοδα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, 

iii. άµεσες λειτουργικές δαπάνες (συµπεριλαµβανοµένων των 
επισκευών και της συντήρησης) που ανακύπτουν από 
επένδυση σε ακίνητα που δε δηµιούργησε µισθωτικά έσοδα 
από ενοίκια κατά τη διάρκεια της περιόδου, 

iv. τη σωρευµένη µεταβολή της εύλογης αξίας που αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσµατα κατά την πώληση µιας επένδυσης σε 
ακίνητα από οµάδα περιουσιακών στοιχείων στην οποία 
χρησιµοποιείται η µέθοδος του κόστους σε οµάδα όπου 
χρησιµοποιείται η µέθοδος της εύλογης αξίας, 

v την ύπαρξη και τα ποσά των περιορισµών στη ρευστοποίηση της 
επένδυσης σε ακίνητα ή στην απόδοση του εσόδου και του 
προϊόντος της διάθεσης, 

v συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά, κατασκευή ή αξιοποίηση της 
επένδυσης σε ακίνητα ή για επισκευές, συντήρηση ή αναβάθµιση. 

3.5.2 Επιπλέον γνωστοποιήσεις 
Επιπρόσθετα, µία επιχείρηση έχει επιπλέον υποχρεώσεις για παροχή 
γνωστοποιήσεων, οι οποίες καθορίζονται από τη µέθοδο που έχει επιλέξει 
να ακολουθεί : 
Αν ακολουθείται η µέθοδος της εύλογης αξίας 
Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει τη µέθοδο της εύλογης αξίας, εκτός των 
παραπάνω γνωστοποιήσεων θα πρέπει να παραθέτει µία συµφωνία της 
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λογιστικής αξίας της επένδυσης σε ακίνητα στην αρχή και στο τέλος της 
περιόδου, που να περιλαµβάνει τα παρακάτω : 

v τις προσθήκες, παρουσιάζοντας ξεχωριστά αυτές που προέρχονται 
από αποκτήσεις από εκείνες που προέρχονται από µεταγενέστερες 
δαπάνες, 

v τις προσθήκες που προέρχονται από αποκτήσεις µέσω συνενώσεων 
επιχειρήσεων, 

v τα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως προοριζόµενα για 
πώληση ή που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που 
κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 
5 και άλλες διαθέσεις, 

v τα καθαρά κέρδη ή ζηµίες από αναπροσαρµογές της εύλογης αξίας, 
v τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη µετατροπή 

των οικονοµικών καταστάσεων από το νόµισµα λειτουργίας σε 
διαφορετικό νόµισµα και κατά τη µετατροπή µιας εκµετάλλευσης στο 
εξωτερικό στο νόµισµα παρουσίασης της οντότητας, 

v τις µεταφορές από τα αποθέµατα και τα ιδιοχρησιµοποιούµενα 
ακίνητα και 

v άλλες µεταβολές. 
Όταν η εκτίµηση µιας επένδυσης σε ακίνητα προσαρµόζεται για τους 
σκοπούς των οικονοµικών καταστάσεων, η οντότητα θα γνωστοποιεί 
συµφωνίες µεταξύ της εκτίµησης και της προσαρµοσµένης εκτίµησης που 
συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις, παρουσιάζοντας 
ξεχωριστά το συνολικό ποσό κάθε αναγνωρισµένης υποχρέωσης µίσθωσης 
που έχει προστεθεί εκ νέου καθώς και κάθε σηµαντική προσαρµογή. 
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που η οντότητα εφαρµόζει τη µέθοδο κόστους 
του ∆.Λ.Π. 16, για την αποτίµηση των επενδύσεων σε ακίνητα, η λογιστική 
συµφωνία της επένδυσης σε ακίνητα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου 
θα πρέπει να γνωστοποιεί τα ποσά που σχετίζονται µε την συγκεκριµένη 
επένδυση ξεχωριστά από αυτά που σχετίζονται µε άλλες επενδύσεις σε 
ακίνητα.  
Αν ακολουθείται η µέθοδος του κόστους 
Αν µία επιχείρηση εφαρµόζει τη µέθοδο κόστους, εκτός από αυτά που 
αναφέρουµε παραπάνω, θα πρέπει επιπλέον να γνωστοποιεί : 

v τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο απόσβεσης, 
v τους συντελεστές απόσβεσης, ή την ωφέλιµη ζωή που 

χρησιµοποίησε, 
v τη λογιστική αξία προ αποσβέσεων και τις σωρευµένες αποσβέσεις 

κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου, 
v µια συµφωνία της λογιστικής αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα κατά 

την έναρξη και λήξη της περιόδου,  
v την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα. Όταν δεν µπορεί να 

προσδιορισθεί η εύλογη αξία, θα πρέπει να δίνεται µια περιγραφή 
του ακινήτου, µια επεξήγηση γιατί δεν µπορεί να προσδιορισθεί η 
εύλογη αξία αξιόπιστα και να γίνεται µία εκτίµηση του εύρους εντός 
του οποίου εντοπίζεται η εύλογη αξία. 

Επιπλέον πρέπει : 
v να γνωστοποιεί µια περιγραφή της επένδυσης σε ακίνητα, 
v να γνωστοποιεί τον λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί αξιόπιστα η εύλογη αξία, 
v να γίνεται έστω και κατά προσέγγιση εκτίµηση του εύρους εντός του 

οποίου εντοπίζεται η εύλογη αξία, 
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v κατά τη διάθεση µιας επένδυσης που δεν απεικονίζεται στην εύλογη 
αξία : 

i. να γνωστοποιείται το γεγονός ότι η οντότητα διέθεσε 
επένδυση σε ακίνητα που δεν απεικονίζεται στην εύλογη αξία, 

ii. να γνωστοποιείται η λογιστική αξία της επένδυσης σε ακίνητα 
κατά τον χρόνο της πώλησης, 

iii. να γνωστοποιείται το κέρδος ή η ζηµία που προέκυψε από τη 
πώληση. 

 
3.6 Μεταβατικές διατάξεις 
3.6.1 Μέθοδος εύλογης αξίας 
Η οντότητα που έχει προηγουµένως εφαρµόσει το ∆.Λ.Π. 40 (του 2000 
πριν την αναθεώρηση) και επιλέγει για πρώτη φορά να κατατάξει και να 
αντιµετωπίσει κάποια ή όλα τα δικαιώµατα επί ακινήτων που κατέχονται µε 
λειτουργική µίσθωση ως επενδύσεις σε ακίνητα θα αναγνωρίζει τις 
επιδράσεις εκείνης της επιλογής ως προσαρµογή στο υπόλοιπο έναρξης των 
κερδών εις νέον της περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται για πρώτη φορά 
η εκλογή. 
Επιπρόσθετα : 

1. αν η οντότητα έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει δηµοσίως την 
εύλογη αξία εκείνων των δικαιωµάτων επί ακινήτων σε 
προηγούµενες περιόδους, η οντότητα ενθαρρύνεται, αλλά δεν 
υποχρεούται να : 
• προσαρµόζει το υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον από την 

περίοδο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τέτοια εύλογη αξία 
και γνωστοποιήθηκε δηµόσια, 

• επαναδιατυπώνει συγκριτική πληροφόρηση για αυτές τις 
περιόδους 

2. αν η οντότητα δεν έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει δηµοσίως την 
πληροφορία που περιγράφεται στην περίπτωση 1 δε θα 
επαναδιατυπώνει τη συγκριτική πληροφόρηση και πρέπει να 
γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. 

Όταν η οντότητα υιοθετεί αυτό το Πρότυπο για πρώτη φορά, η 
προσαρµογή στο υπόλοιπο έναρξης των κερδών εις νέον περιλαµβάνει την 
επαναταξινόµηση κάθε ποσού των πλεονασµάτων αναπροσαρµογής για την 
επένδυση. 
3.6.2 Μέθοδος κόστους 
Η οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά αυτό το Πρότυπο και επιλέγει να 
χρησιµοποιεί το µοντέλο κόστους εφαρµόζει σε κάθε µεταβολή των 
λογιστικών πολιτικών το ∆.Λ.Π. 8. Το αποτελέσµατα της µεταβολής στις 
λογιστικές πολιτικές περιλαµβάνει την επαναταξινόµηση κάθε ποσού που 
βρίσκεται στα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής για την επένδυση σε ακίνητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Εισαγωγή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στην Ελληνική Νοµοθεσία µε 

τον Ν. 3301/2004 
 
4.1 Εισαγωγή 
Με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 3301/2004 επήλθαν 
στην Ελληνική Νοµοθεσία τέσσερις τροποποιήσεις και προσθήκες. Με τις 
νέες αυτές διατάξεις ενσωµατώθηκαν στην Ελληνική Νοµοθεσία οι 
απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθµ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαίκής Ένωσης της 19ης 
Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή ∆ιεθνών λογιστικών Προτύπων. 
Με τον κανονισµό αυτό εναρµονίζονται οι χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες που δηµοσιεύουν οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες 
µε σκοπό την εξασφάλιση υψηλού βαθµού διαφάνειας και συγκρισιµότητας 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
  
4.2 Πρότυπα που καθορίστηκαν µε τον Κανονισµό 1606/2002 
Με τον Κανονισµό αυτό καθορίστηκαν ως ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα : 

v τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards – 
IAS), 

v τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης - 
(International Financial Reporting Standards - IFRS), 

v οι διερµηνείες της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών (Standing 
Interpretations Committee – SIC), 

v οι διερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial 
Reporting Interpretations Committee – IFRIC), 

v οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και 
συναφών διερµηνειών και, 

v τα µελλοντικά πρότυπα και συναφείς διερµηνείες που θα εκδώσει ή 
θα δηµοσιεύσει στο µέλλον το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB). 

 
4.3 Υποχρεωτική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. (άρθρο 134 παρ. 1 Ν. 
2190/1920) 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 134 οι ανώνυµες εταιρείες, των 
οποίων µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης 
σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, συντάσσουν τις ετήσιες ατοµικές 
και οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές (ενδιάµεσες) οικονοµικές καταστάσεις, 
που η δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική από διάταξη νόµου, σύµφωνα µε 
τα ∆.Π.Χ.Π. όπως υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μητρικές εταιρίες 
Στις περιπτώσεις όπου µια ανώνυµη εταιρεία, της οποίας µετοχές ή άλλες 
κινητές αξίες είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά, είναι µητρική, συντάσσει ετήσιες και οποιεσδήποτε 
άλλες περιοδικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις επίσης σύµφωνα 
µε τα ∆ΠΧΠ, στις διατάξεις των οποίων και καθορίζεται ακριβώς ποιες 
επιχειρήσεις οφείλουν να συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις και ποιες θυγατρικές πρέπει να ενοποιούνται από την µητρική 
τους (∆.Λ.Π. 27). 
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Οι ανωτέρω ενδιάµεσες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. είναι τριµηνιαίες, όπως 
καθορίζεται από το Π.∆. 360/1985, όπως ισχύει. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, η υποχρέωση εφαρµογής των 
∆.Π.Χ.Π, εκτείνεται και στις ετήσιες, ατοµικές ή ενοποιηµένες, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων, από 
µητρική, µη 
εισηγµένων σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά επιχειρήσεων, οι 
οποίες είναι εγκατεστηµένες εντός ή εκτός Ελλάδας, εφόσον από τη 
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους παρέχεται η επιλεκτική 
δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. και οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από το 5% του ενοποιηµένου κύκλου 
εργασιών ή του ενοποιηµένου ενεργητικού ή των ενοποιηµένων 
αποτελεσµάτων, µετά την αφαίρεση της αναλογίας των µετοχών της 
µειοψηφίας. 
Εταιρίες εγκατεστηµένες εκτός Ελλάδας 
Σχετικά µε τις εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες εκτός Ελλάδας, σε κάθε 
περίπτωση, είτε θα συντάξουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. είτε θα γίνει ενοποίηση των οικονοµικών δεδοµένων τους µε αυτά 
της µητρικής τα οποία θα στηρίζονται στις διατάξεις των ∆.Π.Χ.Π. 
4.3.1 Προαιρετική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. (άρθρο 134 παρ. 2 κωδ. Ν. 
2190/1920) 
Οι µη εισηγµένες και µη συνδεδεµένες, κατά τα ανωτέρω, ανώνυµες 
εταιρείες µπορούν να συντάσσουν τις προβλεπόµενες, ως ανωτέρω ετήσιες, 
οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ∆.Π.Χ.Π, εφόσον η εφαρµογή τους προεγκριθεί από Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας µε απόφαση που λαµβάνεται µε 
απλή απαρτία. Η σχετική απόφαση για την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π. θα 
προβλέπει την εφαρµογή τους για τουλάχιστον πέντε συνεχόµενες χρήσεις. 
Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν προσδιορίζει το χρόνο 
εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π, αυτή θα ισχύει µέχρι ανακλήσεώς της, η οποία 
όµως δεν µπορεί να γίνει προ της παρέλευσης της πενταετίας. 
Εάν µια εγκατεστηµένη στην Ελλάδα µητρική εταιρεία, της οποίας τίτλοι 
δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, επιλέξει 
την προαιρετική υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π, τότε όλες οι ενοποιούµενες µε τη 
µητρική εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες εντός ή εκτός 
Ελλάδος, πρέπει να υιοθετήσουν τα ∆.Π.Χ.Π, εφόσον από τη νοµοθεσία της 
χώρας εγκατάστασής τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής 
των ∆.Π.Χ.Π. 
 
4.4 ∆ηµοσιότητα των οικονοµικών καταστάσεων, της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των λοιπών πληροφοριών που 
συντάσσονται βάσει των ∆.Π.Χ.Π. (άρθρα 135 και 136 Ν. 
2190/1920) 
Οι οικονοµικές καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες, ετήσιες και 
ενδιάµεσες) που καθορίζονται από τα ∆.Π.Χ.Π. (∆.Λ.Π. 1) είναι οι εξής 
πέντε : 

v Ισολογισµός, 
v Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, 
v Κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, 
v Κατάσταση ταµιακών ροών και, 
v Οι Σηµειώσεις (notes). 
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Από τις διατάξεις της 4ης Ευρωπαϊκής Λογιστικής Οδηγίας, προβλέπεται η 
σύνταξη Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία, µε τη µορφή 
επισκόπησης, θα παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της 
χρηµατοοικονοµικής απόδοσης και της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης. 
Η απλή παράθεση στοιχείων που ήδη εµφανίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
δεν ενδείκνυται. Μπορεί όµως, εφόσον κριθεί σκόπιµο, η Έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου να παραπέµπει σε στοιχεία και πληροφορίες που 
παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Οι ετήσιες, ατοµικές και ενοποιηµένες, οικονοµικές καταστάσεις των 
ανωνύµων εταιρειών που έχουν καταρτιστεί βάσει των υιοθετηµένων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆.Π.Χ.Π, η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή δηµοσιεύονται, είκοσι 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και 
σε περίπτωση τροποποίησής τους, εντός είκοσι ηµερών από την 
τροποποίηση. Ειδικότερα : 

v Καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε σχετική 
ανακοίνωση στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 

v ∆ηµοσιεύονται για χρονικό διάστηµα δύο τουλάχιστον ετών, από την 
πρώτη δηµοσίευσή τους σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι 
ελεύθερα προσπελάσιµος 

v Εφόσον πρόκειται για εταιρείες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες 
τους εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, 
κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Εκτός της δηµοσιότητας των ανωτέρω, οι ανώνυµες εταιρείες δηµοσιεύουν 
είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης, τα αναλυτικά στοιχεία και τις πληροφορίες όπως προκύπτουν 
από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του 
Υπουργού Ανάπτυξης (23861/2004). 
 
4.5 ∆ηµοσιότητα βάσει του Π.∆. 360/1985 
Οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες δηµοσιεύουν, 
κάθε τρίµηνο, στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε µια ή περισσότερες  
εφηµερίδες εθνικής και µεγάλης κυκλοφορίας, στοιχεία και πληροφορίες 
για τις ατοµικές και ενοποιηµένες περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις, 
σύµφωνα µε το Π.∆. 360/1985 και την 17/336/21.4.2005 απόφαση του 
∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός δυο µηνών από τη λήξη της 
περιόδου που αφορούν. Επιπρόσθετα αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τις 
τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. (∆.Λ.Π. 34). 
Εφόσον οι εταιρείες, που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 
µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆.Π.Χ.Π, δηµοσιοποιούν µε 
οποιονδήποτε τρόπο λογιστικά στοιχεία, που απορρέουν από την εφαρµογή 
άλλων κανονιστικών διατάξεων, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να 
είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 
 
4.6 Λογιστικά µεγέθη – Επιµέτρηση, Αποτίµηση και Λογιστικά 
Σχέδια (άρθρα 138 και 139 Ν. 2190/1920) 
Τα λογιστικά µεγέθη (δηλαδή τα νοµισµατικά ποσά που απεικονίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις) που σχετίζονται µε αναφορές σε άλλες διατάξεις 
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του κωδ. Ν. 2190/1920, είναι εκείνα που προκύπτουν, αποκλειστικά, από 
τις οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆.Π.Χ.Π. 
Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆.Π.Χ.Π, αποκλίνουν από τις 
διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή των αντίστοιχων 
κλαδικών λογιστικών σχεδίων. Πιο συγκεκριµένα 
Οι διατάξεις των άρθρων 42α έως 42ε, 43, 43α, 105 και 107 του κωδ. Ν. 
2190/1920, περί παρουσίασης, αποτίµησης και δοµής των οικονοµικών 
καταστάσεων και της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν 
εφαρµόζονται στην περίπτωση των εταιρειών που συντάσσουν, είτε 
υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα 
υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆.Π.Χ.Π. Οι εταιρείες αυτές θα 
ακολουθούν, πλέον, τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 1 περί παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
Η αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων που υιοθετούν τα 
∆.Π.Χ.Π, γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά. Όπου προκύπτει αξία 
µεγαλύτερη από την αντικειµενική, θα πρέπει η αξία αυτή να τεκµηριώνεται 
από σχετική έκθεση εκτιµητή αδιαµφισβήτητου κύρους η οποία πρέπει να 
τίθεται υπόψη των ελεγκτών που διενεργούν τον τακτικό έλεγχο. 
 
4.7 Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
4.7.1 Τρόπος τήρησης των βιβλίων (άρθρο 7 Κ.Β.Σ.) 
Με τις τροποποιηµένες, µε το Ν. 3301/2004, διατάξεις του ΚΒΣ παρέχεται η 
ευχέρεια στις ανώνυµες εταιρείες που συντάσσουν τις Ετήσιες Οικονοµικές 
τους Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, να τηρούν τα λογιστικά τους 
βιβλία, είτε βάσει των αρχών και κανόνων της ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας, είτε βάσει των αρχών και κανόνων των ∆.Π.Χ.Π. 
Εφόσον επιλεγεί η συνέχιση τήρησης των βιβλίων µε τις ισχύουσες 
φορολογικές διατάξεις, δεν προκύπτουν πρόσθετες υποχρεώσεις από την 
εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 
Εφόσον, όµως, επιλεγεί η τήρηση των βιβλίων σύµφωνα µε τους κανόνες 
των ∆.Π.Χ.Π, οι εταιρείες έχουν τις εξής υποχρεώσεις : 

v Να συντάσσουν Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης 
στον οποίο καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε 
πρωτοβάθµιο, διαφοροποιηµένο, λογαριασµό σε χρέωση ή πίστωση : 

Ø Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία βάσει των ∆.Π.Χ.Π. 
(Λογιστική βάση), 

Ø Η αξία όπως προσδιορίζεται µε βάση τους κανόνες της φορολογικής 
νοµοθεσίας (Φορολογική βάση) και, 

Ø Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 
 

v Να τηρούν ιδιαίτερο, αθεώρητο, φορολογικό µητρώο πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, το οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο 
στο κύριο µητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και 
το οποίο χρησιµοποιείται ως βάση προσδιορισµού της αξίας των 
αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα 
Φορολογικών Αποτελεσµάτων, µόνο εφόσον, κατά την εφαρµογή 
των ∆.Π.Χ.Π, προκύπτουν διαφορές στην αποτίµηση πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των 
αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης των 
σωρευµένων αποσβέσεων. Το µητρώο πάγιων περιουσιακών 
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στοιχείων και το φορολογικό µητρώο πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων ενηµερώνονται µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του 
Ισολογισµού. 

v Να συντάσσουν Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, 
Σχηµατισµού Φορολογικών Αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών, των οποίων τα δεδοµένα 
προκύπτουν από λογαριασµούς που τηρούνται µε διπλογραφική 
µέθοδο. Ιδιαίτερα, εφόσον τα βιβλία τηρούνται µε έναν από τους 
δυο κατωτέρω περιγραφόµενους τρόπους, παρέχεται η ευχέρεια, 
όπως αντί αυτών των πινάκων, να συντάσσεται Φορολογικός 
Ισολογισµός, Λογαριασµός Φορολογικών Αποτελεσµάτων χρήσης και 
Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων που καταχωρούνται στο βιβλίο 
απογραφών πλην του Φορολογικού Ισολογισµού. 

4.7.2 Τήρηση των βιβλίων µε διπλογραφική µέθοδο (γνωµ. ΕΛΤΕ 
117/2005) 
Τήρηση δύο αυτοτελών λογιστικών συστηµάτων 
Με τη µέθοδο αυτή το κύριο λογιστικό σύστηµα των επιτηδευµατιών είναι 
αυτό µε το οποίο οι συναλλαγές τους λογιστικοποιούνται µε βάση τις αρχές 
των ∆.Π.Χ.Π. 
Παράλληλα µε το κύριο λογιστικό σύστηµα οι παραπάνω επιτηδευµατίες 
τηρούν ένα δεύτερο (βοηθητικό) σύστηµα µε το οποίο οι συναλλαγές τους 
λογιστικοποιούνται µε βάση τις αρχές που καθορίζονται από τη φορολογική 
νοµοθεσία. 
Το παράλληλο αυτό σύστηµα έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 

v Χρησιµοποιεί το ίδιο Σχέδιο Λογαριασµών µε το Σχέδιο Λογαριασµών 
που υπάρχει στο κύριο σύστηµα µε εξαίρεση εκείνους τους 
λογαριασµούς που απαιτούνται µόνο για σκοπούς εφαρµογής των 
∆.Π.Χ.Π. (π.χ. λογαριασµοί αναβαλλόµενης φορολογίας). 

v Χρησιµοποιεί ιδιαίτερο Ηµερολόγιο και Καθολικό στα οποία 
απεικονίζονται η λογιστικοποίηση των συναλλαγών µε βάση τις 
αρχές της φορολογικής νοµοθεσίας. 

v Η εισαγωγή των συναλλαγών στο βοηθητικό λογιστικό σύστηµα 
γίνεται είτε µε αναφορά στην ίδια ηµεροµηνία µε την οποία οι 
συναλλαγές εισάγονται στο κύριο λογιστικό σύστηµα, είτε 
συγκεντρωτικά, µε ηµεροµηνία το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 

v Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης : 
i. Από το κύριο λογιστικό σύστηµα παράγεται το Ισοζύγιο 

Λογαριασµών όλων των βαθµίδων από το οποίο προκύπτουν 
τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων που θα 
συνταχθούν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. 

ii. Από το βοηθητικό λογιστικό σύστηµα παράγεται το Ισοζύγιο 
Λογαριασµών όλων των βαθµίδων στους οποίους έχουν 
απεικονισθεί οι συναλλαγές µε βάση τις αρχές της 
φορολογικής νοµοθεσίας. 

iii. ∆εδοµένου ότι τα δύο λογιστικά συστήµατα (κύριο και 
βοηθητικό) χρησιµοποιούν το ίδιο Σχέδιο Λογαριασµών, η 
διαφορά, κατά πρωτοβάθµιο λογαριασµό, των υπολοίπων των 
δύο ισοζυγίων (δηλαδή του ισοζυγίου πρωτοβαθµίων που 
παράγεται από το κύριο λογιστικό σύστηµα και του ισοζυγίου 
πρωτοβαθµίων λογαριασµών που παράγεται από το βοηθητικό 
λογιστικό σύστηµα) παρέχει τη διαφορά µεταξύ λογιστικής και 
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φορολογικής βάσης που απαιτείται να υπάρχει στον Πίνακα 
Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.) . 

Κατά συνέπεια ο Πίνακας Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης θα 
προκύπτει : 

 Η λογιστική βάση από το Ισοζύγιο πρωτοβαθµίων του κύριου 
λογιστικού συστήµατος. 

 Η φορολογική βάση από το Ισοζύγιο πρωτοβαθµίων του βοηθητικού 
λογιστικού συστήµατος. 

 Η διαφορά µεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης, όπως 
προαναφέρθηκε. 

 
v Μετά την παραγωγή του Ισοζυγίου λογαριασµών όλων των 

βαθµίδων από το βοηθητικό λογιστικό σύστηµα θα επακολουθήσει µε 
λογιστικές εγγραφές, µόνο στο βοηθητικό λογιστικό σύστηµα, η 
σύνταξη Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων Χρήσης και Πίνακα ∆ιάθεσης, 
µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται η σύνταξη των καταστάσεων αυτών 
από τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα ∆.Π.Χ.Π. (δηλαδή, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο Ε.Γ.Λ.Σ. ή τα ΚΛΣ). 

 
4.8 Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
4.8.1 ∆απάνες επιχειρήσεων (άρθρο 31 Κ.Φ.Ε.) 
Όσες εταιρείες εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά, εκπίπτουν τα 
έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης, έξοδα κτήσεως 
ακινητοποιήσεων, δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας που 
αφορούν πάγιο εξοπλισµό, ανάλογα µε τον χρόνο που υπολείπεται από την 
αρχική καταχώρησή τους (τµηµατικά και ισόποσα). 
4.8.2 Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων (άρθρο 105 Κ.Φ.Ε.) 
Με τη νέα παράγραφο 15 του άρθρου 105, ορίζεται ότι τα έσοδα και τα 
έξοδα των εταιρειών που εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Π. και τα οποία 
προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, 
κατανέµονται ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια αυτών, σύµφωνα και µε τα 
οριζόµενα από τα ∆.Π.Χ.Π. όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Με τη νέα παράγραφο 16 ορίζεται ότι για την εξεύρεση του συνολικού 
καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος των εταιρειών που είτε υποχρεωτικά 
είτε προαιρετικά εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Π. που υιοθετούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζονται τα εξής : 

v Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα 
µε τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας, τα κέρδη 
(ή ζηµίες) της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούµενα 
βιβλία µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής 
νοµοθεσίας. Τα κέρδη (ή ζηµίες) της εταιρείας που προκύπτουν από 
τις Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. δεν λαµβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας. 

v Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύµφωνα 
µε τα ∆.Π.Χ.Π. που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κέρδη (ή ζηµίες) της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τον 
Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης της παραγράφου 7 
του άρθρου 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε σύγκριση µε τα 
∆.Λ.Π. 16 και ∆.Λ.Π 40 

 
5.1 Εισαγωγή 
Μιλώντας για την σύγκριση µεταξύ ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων θα πρέπει να αναφερθούµε ιδιαίτερα στα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα. Τον όρο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τον 
χρησιµοποιούµε για να αναφερόµαστε στο σύνολο της λογιστικής και 
φορολογικής νοµοθεσίας, στις αρχές και τους κανόνες τήρησης των 
λογιστικών βιβλίων, στον τρόπο σύνταξης και στις πληροφορίες που 
εµφανίζονται στις οκονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.  
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, είναι : 

v Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – Π.∆. 1123/1980 
v Ο βασικός νόµος για την λειτουργία των Ανωνύµων Εταιρειών – 

Ν. 2190/1920 
v Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων – Π.∆. 186/1992 
v Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος  - Ν. 2238/1994 
v Αποσβέσεις Παγίων – Π.∆. 299/2003  

 
5.2 Τι προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 για τις 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τα Επενδυτικά Ακίνητα 
Τα πάγια µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διακρίνονται σε 
Ενσώµατα Πάγια, σε Ασώµατες κινητοποιήσεις, σε Έξοδα εγκατάστασης και 
σε Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. Τα Επενδυτικά 
Ακίνητα, δηλαδή εδαφικές εκτάσεις, οικόπεδα, κτίρια µε βάση τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα δεν παρακολουθούνται διακεκριµένα, αλλά µαζί µε τις 
άλλες Ενσώµατες ακινητοποιήσεις.  
Οι σχετικές µε τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τα επενδυτικά ακίνητα 
διατάξεις του Ν. 2190/1920 (άρθρα 42 και 43)  προβλέπουν τα κάτωθι : 

v Οι δαπάνες που αφορούν στην ίδρυση και οργάνωση της εταιρείας, 
στην απόκτηση διαρκών µέσων εκµετάλλευσης και στην επέκταση ή 
στην αναδιοργάνωσή της, κεφαλαιοποιούνται και εµφανίζονται στον 
λογαριασµό «’Εξοδα εγκατάστασης» 

v Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας περιλαµβάνει το σύονολο των 
αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων που θα παραµείνουν µακροχρόνια 
στην εταιρεία µε στόχο την επίτευξη του σκοπού της 

v Στα ενσώµατα πάγια στοιχεία της εταιρείας, ανήκουν τα υλικά 
αγαθά που αποκτώνται για να τα χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση 
του σκοπού της κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους 

v Στο Ισολογισµό τα πάγια εµφανίζονται διακεκριµένα η αξία κτήσης 
τους, οι σωρευµένες αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία τους 

v Στο Προσάρτηµα πρέπει να γίνεται ανάλυση της κίνησης των 
παγίων και των αποσβέσεών τους και αναφέρονται οι µέθοδοι που 
εφαρµόστηκαν για τον υπολογισµό των αποσβέσεων 

v Τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα απεικονίζονται στα πάγια και 
αποκαλύπτονται στον Ισολογισµό µε σηµείωση ή στο προσάρτηµα 

v Οι προβλέψεις για υποτιµήσεις στοιχείων του ενεργητικού 
εµφανίζονται αφαιρετικά από τα αντίστοιχα στοιχεία του 
ενεργητικού  
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v Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που 
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις γίνονται µε βάση το 
ιστορικό κόστος  

v Οι δαπάνες εγκατάστασης που εµφανίζονται στους λογαριασµούς 
«Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης», «Τόκοι δανείων 
κατασκευαστικής περιόδου», Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης 
οµολογιακών δανείων», «Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων», 
«Έξοδα αναδιοργάνωσης» και Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης», 
αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά την χρήση πραγµατοποιήσεώς τους 
είτε ισόποσα µέσα σε πέντε έτη 

v Οι συναλλαγµατικές διαφορές δανείων σε Ξένο Συνάλλαγµα που 
λήφθηκαν για την απόκτηση παγίων µεταφέρονται στα «Έξοδα 
εγκατάστασης»  

v Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµώνται στην αξία κτήσης τους ή 
ιδιοκατασκευής τους, πλέον τις προσθήκες και βελτιώσεις και µείον 
τις αποσβέσεις 

v Αξία κτήσης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων θεωρείται η 
τιµολογιακή τους αξία, πλέον τα ειδκά έξοδα αγοράς µείον τις 
εκπτώσεις  

v ∆ιάφορα έξοδα απόκτησης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων όπως 
φόροι, µεσιτικά, συµβολαιογραφικά, αµοιβές δικηγόρων ή 
µελετητών δεν επιβαρύνουν την αξία κτήσης αλλά µεταφέρονται 
στα «Έξοδα εγκατάστασης» 

v Οι αποσβέσεις διενεργούνται ανάλογα µε τις ειδικές διατάξεις της 
φορολογικής νοµοθεσίας 

v Στην περίπτωση που η τρέχουσα αξία των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων είναι µικρότερη της λογιστικής γίνεται πρόβλεψη 
υποτίµησης τους και επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα 

v Αναπροσαρµογή της αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων γίνεται 
κάθε τέσσερα χρόνια (Ν. 2065/1992) µε βάση ειδικές αποφάσεις και 
νόµους και αναλύεται στο Προσάρτηµα. 

v Τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού στο εξωτερικό και 
παρακολουθούνται σε Ξένο Συνάλλαγµα αποτιµώνται µε την 
ισοτιµία της ηµεροµηνίας κτήσης ή ιδιοκατασκευής τους. Τυχόν 
συναλλαγµατικές διαφορές απόκτησης παγίων του εξωτερικού 
µεταφέρονται στα «Έξοδα εγκατάστασης» και αποσβένονται 
ανάλογα µε το χρόνο λήξης του δανείου        

 
5.3 Οι διαφορές του ∆.Λ.Π. 16 µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα4 
Με βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα πάγια διακρίνονται σε Ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις ∆.Λ.Π. 16, Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ∆.Λ.Π. 38, 
Επενδύσεις σε Ακίνητα ∆.Λ.Π. 40, Γεωργία (∆ιαρκή βιολογικά στοιχεία) 
∆.Λ.Π. 41, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες ∆.Π.Χ.Π. 5 και Έρευνα και 
αξιολόγηση ορυκτών πόρων ∆.Π.Χ.Π 6. Εξαιρούνται από τα πάγια οι 
Συµµετοχές και οι Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, όπως προβλεπόταν 
µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
 
4 βλ. 199, Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
Ελληνικά, ∆ηµήτρης Ντζανάτος, Αθήνα 2008 
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Σε ότι αφορά τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις οι διαφορές µε τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα είναι σηµαντικές και η σωστή παρακολούθηση των 
παγίων επιτυνχάνεται µε την άντληση πληροφοριών µέσα από ένα πλήρως 
ενηµερωµένο και προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις της κάθε επιχειρηµατικής 
µονάδας και των ∆ιεθνών λογιστικών Προτύπων, Μητρώο Παγίων. 
Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις µε 
βάση τα ∆.Λ.Π. είναι περισσότερες από τις συνολικές αντίστοιχες 
γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π. 
Οι σηµαντικότερες διαφορές που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
∆.Λ.Π. 16 σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αφορούν τα 
κάτωθι: 

1) Αξία κτήσης 
Για τις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 
το κόστος τους διαµορφώνεται εάν στο κόστος κτήσης προστεθούν και τα 
έξοδα απόκτησης αυτών, όπως αµοιβές δικηγόρων, συµβολαιογράφων 
συµβούλων, τεχνικών, τόκοι κατασκευαστικής περιόδου και τυχόν 
συναλλαγµατικές διαφορές για δάνεια απόκτησης παγίων, η προετοιµασία 
του χώρου και το κόστος δοκιµών µείον τα έσοδα παραγωγής δοκιµών.  
Η αξία κτήσης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αυξάνεται προσθέτοντας 
το εκτιµούµενο κόστος αποσυναρµολόγησης ή αποκατάστασης. Τέτοιο 
παράδειγµα είναι µεταλλευτικές κυρίως εταιρείες που όταν ολοκληρώσουν 
την εκµετάλλευση ενός λατοµείου ή µεταλλίου υποχρεώνονται να 
αποκαταστήσουν το χώρο. 
Μεταγενέστερες δαπάνες όταν προσαυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη πέραν τις αρχικής απόδοσής του (προσθήκες – βελτιώσεις) 
προστίθενται στην λογιστική αξία του παγίου. Τα ανταλλακτικά και ο 
εφεδρικός εξοπλισµός παγίων παρακολουθούνται στα πάγια και 
αποσβένονται ανάλογα µε το πάγιο που σχετίζονται και θεωρούνται 
αναπόσπαστο στοιχείο του παγίου.    
Σε οριµένες επιχειρηµατικές µονάδες πραγµατοποιούνται δαπάνες 
συντήρησης και επισκευής ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. µεγάλες 
επισκευές πλοίων και µηχανηµάτων κάθε τέσσερα χρόνια, επιθεωρήσεις 
αεροπλάνων κλπ). Το κόστος επισκευής αυξάνει την αξία του παγίου και 
αποσβένεται µέχρι την επόµενη µεγάλη επισκευή – συντήρηση.           
Οι επιχορηγήσεις, µειώνουν την αξία κτήσης του παγίου και 
παρακολουθούνται διακεκριµένα. 

2) Αναπροσαρµογές και αποθεµατικά  
Μετά την απόκτηση του παγίου η εταιρεία πρέιπει να επιλέξει µια µέθοδο 
αποτίµησης µεταξύ της µεθόδου του κόστους και της µεθόδου της 
αναπροσαρµογής. Με βάση το ∆.Λ.Π. 16, η επιλεγµένη µέθοδος 
αποτίµησης πρέπει να εφαρµόζεται για κατηγορίες ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων και όχι για µεµονωµένα πάγια. 
Οι αποτιµήσεις των παγίων πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο (για να µην 
διαφέρει η εύλογη αξία από την αναπόσβεστη) και ενθαρύνεται να γίνεται 
από επαγγελµατίες εκτιµητές (κυρίως για αποτιµήσεις κτιρίων, γηπέδων). Η 
πιστωτική διαφορά της αναπροσαρµογής των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό στην καθαρή θέση. Στην περίπτωση 
που την προηγούµενη χρήση είχε µεταφερθεί αντίστοιχη χρεωστική 
διαφορά αποτίµησης ή πρόβλεψη µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
Η πιστωτική διαφορά συνδέεται µε αναβαλλόνεο χρεωστικό φόρο που 
εµφανίζεται σαν αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση στις υποχρεώσεις.  
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Η χρεωστική διαφορά της αναπροσαρµογής, αν υπάρχει σχετικό 
αποθεµατικό, µεταφέρεται στην καθαρή θέση διαφορετικά µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης.        
Αν ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων πουληθεί ή διαγραφεί οι 
πιστωτικές διαφορές αναπροσαρµογής µεταφέρονται στην καθαρή θέση 
στα αποτελέσµατα εις νέο. 

3) Αποσβέσεις 
Με βάση το ∆.Λ.Π. 16 οι αποσβέσεις πραγµατοποιούνται ανάλογα µε την 
ωφέλιµη ζωή των παγίων, αφού υπολογιστεί η υπολειµµατική αξία µετά 
από εαπόφαση της ∆ιοίκησης.Με απόφαση της ∆ιοίκησης κάθε 
επιχειρηµατικής µονάδας αλλάζει ή τροποποιείται η διάρκεια ζωής των 
παγίων και η µέθοδος απόσβεσης. Τα πάγια που πρόκειται να πουληθούν 
διαγράφονται από τις ενσώµατες ακινητποιήσεις και παρακολουθούνται σε 
ειδικούς λογαριασµούς µέχρι να πουληθούν.Στο Ισολογισµό εµφανίζεται 
µόνο το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων και το οποίο αναλύεται στις 
Σηµειώσεις. Εφαρµόζονται όλες οι γενικά παραδεκτές µέθοδοι απόσβεσης 
και δεν επιτρέπονται οι πρόσθετες αποσβέσεις. 

4) Λοιπές διαφορές 
Στην αγορά ή πώληση ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε 
µακροπρόθεσµη άτοκη πίστωση, γίνεται προεξόφληση της υποχρέωσης ή 
της απαίτησης αντίστοιχα, ξεχωρίζοντας το κεφάλαιο από τον τόκο και 
στην περίπτωση της αγοράς οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται στο πάγιο ενώ σε 
αυτήν της πώλησης λογίζονται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο καθ’ όλη την 
διάρκεια της πίστωσης. 
 
5.4 Οι διαφορές του ∆.Λ.Π. 40 µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα5 
Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα επενδυτικά ακίνητα δεν 
παρακολουθούνταν διακεκριµένα, αλλά µαζί µε τις άλλες ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις. 
Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν µια 
ιδιαίτερη και καινούργια (σε σχέση µε τα Ε.Λ.Π.) κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων – παγίων, η οποία παρακολουθείται από το ∆.Λ.Π. 40. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν τα ακίνητα (οι εδαφικές εκτάσεις και τα κτίρια) τα 
οποία κατέχονται από την επιχειρηµατική µονάδα, είτε για να µισθώνονται 
και να εισπράττονται έσοδα είτε για να πουληθούν και να προκύψει 
οικονοµικό όφελος από αυτή την πώληση. ∆εν περιλαµβάνονται τα ακίνητα 
που αποτελούν αποθέµατα (π.χ. εταιρεία µε κύριο αντικείµενο εργασιών 
την πώληση ακινήτων)  
Οι σηµαντικότερες διαφορές που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
∆.Λ.Π. 40 σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αφορούν τα 
κάτωθι: 

v Τα έξοδα απόκτησης των επενδυτικών ακινήτων προσαυξάνουν την 
αξία κτήσης τους 

v Οι επενδύσεις σε ακίνητα εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
διακεκριµένα σε ιδιαίτερο λογαριασµό µε το αναπόσβεστο υπόλοιπο 
και γίνονται αναλύσεις στις Σηµειώσεις (notes) 

 
 
 
5 βλ. σελ 443, Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα 
Ελληνικά, ∆ηµήτρης Ντζανάτος, Αθήνα 2008 
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v Παρακολουθούνται στην εύλογη αξία και η αποτίµηση τους γίνεται 
από επαγγελµατίες εκτιµητές – αποτιµητές για κάθε χρήση  

v Οι διαφορές αναπροσαρµογής των επενδυτικών ακινήτων 
µεταφέρονται πάντα στα αποτελέσµατα 

v Μέχρι της ολοκλήρωσης της ιδιοκατασκευής επενδυτικών ακινήτων 
αντιµετωπίζονται µε βάση το ∆.Λ.Π. 16 ενώ όταν ολοκληρωθεί η 
ιδιοκατασκευή µεταφέρονται σε λογαριασµούς επενδυτικών 
ακινήτων 

v Στις γνωστοποιήσεις προβλέπονται αναλύσεις κατά είδος ακινήτου, 
τις µεταβολές που έγιναν στην χρήση, τα έσοδα και τα έξοδα που 
αφορούν το κάθε ακίνητα ξεχωριστά 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
6.1 Συµπεράσµατα 
Ένα µεγάλο µέρος στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 
καταλαµβάνει το κεφάλαιο Ενσώµατες Ακινητοποίησεις και Επενδύσεις σε 
Ακίνητα. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε σύγκριση ανάµεσα στις 
διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων που αφορούν τις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και τις 
Επενδύσεις σε Ακίνητα, µε σκοπό τον εντοπισµό των διαφορών τους και 
των µεταβολών στην οικονοµική θέση µιας επιχειρηµατικής µονάδας που 
εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.   
Το ∆.Λ.Π. 16 αλλάζει την εικόνα των αποτελεσµάτων και των Ισολογισµών 
πολλών εταιρειών καθώς µε τις διατάξεις του µεταβάλλει τις αποσβέσεις 
των παγίων και την αποτίµησή τους µε αποτέλεσµα την υπεραξία.  Οι 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
αποτιµώνται µε την αξία κτήσεώς τους, ενώ τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
δίνουν το δικαίωµα να αποτιµάται µία ενσώµατη ακινητοποίηση µε την 
πραγµατική αξία της (fair value), είναι δηλαδή η αξία πώλησης, η οποία 
υπολογίζεται είτε µέσω πραγµατογνωµόνων είτε µε τη µέθοδο της 
αναπροσαρµογής. 
Στην παρούσα εργασία δεν πραγµατοποιήθηκε εµπειρική έρευνα. Για 
περιατέρω έρευνα και ολοκληρωµένα συµπεράσµατα κρίνεται σκόπιµη η 
εµπειρική έρευνα σε δείγµα επιχειρήσεων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 
αξιών Αθηνών και η σύγκριση των οικονοµικών καταστάσεων πριν και κατά 
την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 16 και 40 ώστε να 
εκτιµηθούν ποσά που αφορύν στις αποσβέσεις, κόστη εγκατάστασης κλπ. 
Με αυτό τον τρόπο θα προέκυπταν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα για 
τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την αποτίµηση σε των παγίων τους σε 
ιστορικά κόστη και αυτών που επιλέγουν την αποτίµηση σε εύλογες αξίες 
και για το ποσοστό της αύξησης ή της µείωσης της καθαρής θέσης σε 
επιχειρήσεις που αναπροσαρµόζουν τις αξίες των παγίων τους. 
   
6.2 Σηµειώσεις επί των οικονοµκών καταστάσεων εταιρείας που 
εφαρµόζει προαιρετικά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
6.2.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
Όλα τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που 
συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό Eπενδύσεις σε Ακίνητα, 
παρουσιάζονται στον Ισολογισµό σε ιστορικό κόστος µείον συσσωρευµένες 
αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες 
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
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Οι µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής 
αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό 
ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν στον Όµιλο και το 
κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου 
που πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού, εκτός των γηπέδων και οικοπέδων που δεν αποσβένονται, 
υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη 
διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους ως ακολούθως : 
Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις από 10 έως 90 έτη 
Μεταφορικά µέσα από 5 έως 30 έτη 
Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός από 4 έως 30 έτη 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων 
υπόκεινται σε επανεξέταση και προσαρµόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο 
τέλος κάθε χρήσης. 
Η λογιστική αξία ενός πάγιου στοιχείου µειώνεται στην ανακτήσιµη αξία 
του, όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία 
του. Το κέρδος ή ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ενός παγίου 
προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται κατά 
την πώληση και της λογιστικής αξίας του παγίου και καταχωρείται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 
6.2.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Ακίνητα τα οποία κατέχονται για µακροχρόνιες εκµισθώσεις παρουσιάζονται 
στον ισολογισµό ως επενδύσεις σε ακίνητα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
περιλαµβάνουν : 

v Ιδιότυπα δικαιώµατα διοίκησης, διαχείρισης, εκµετάλλευσης και 
αξιοποίησης επί οικοπέδων και κτιρίων 

v Ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, (ονοµαστική 
αξία εκδοθέντων µετοχών µετά από εκτίµηση ειδικών) 
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων εξόδων κτήσης. Μετά την 
αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται σε εύλογη 
αξία. Η εύλογη αξία βασίζεται σε τιµές που ισχύουν σε µία ενεργή αγορά, 
αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών στη φύση, 
την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου. Εάν 
αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες, τότε o Όµιλος  εφαρµόζει 
εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης όπως πρόσφατες τιµές σε λιγότερο 
ενεργές αγορές ή προεξόφληση ταµειακών ροών. Αυτές οι εκτιµήσεις, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Π, επανεξετάζονται κατά την 
ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού κάθε χρήσης από ανεξάρτητους 
επαγγελµατίες εκτιµητές σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδίδονται από την 
∆ιεθνή Επιτροπή Προτύπων Αποτίµησης (International Valuation Standards 
Committee). 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα για τα οποία η αγορά έχει εξελιχθεί σε λιγότερο 
ενεργή, συνεχίζουν να αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία των 
επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια 
υφιστάµενων µισθώσεων και παραδοχές σχετικά µε τα έσοδα από ενοίκια 
µελλοντικών µισθώσεων, βάσει των τρεχουσών συνθηκών που ισχύουν 
στην αγορά. Η εύλογη αξία επίσης αντικατροπτίζει, σε παρόµοια βάση, 
οποιαδήποτε ταµειακή εκροή που θα ήταν αναµενόµενη, από κάθε ακίνητο. 
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στην λογιστική αξία του ακινήτου 
µόνο όταν είναι πιθανόν ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που σχετίζονται 
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µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στον Όµιλο και ότι τα σχετικά κόστη 
µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα έξοδα επιδιορθώσεων και 
συντηρήσεων επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 
πραγµατοποιούνται. Μεταβολές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. 
Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, 
τότε επαναταξινοµείται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις και η εύλογη αξία 
του κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης ορίζεται ως το κόστος 
κτήσης του, για λογιστικούς σκοπούς. 
Εάν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο επαναταξινοµηθεί από ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις σε επένδυση σε ακίνητα, λόγω αλλαγής στην χρήση του, 
όποια διαφορά προκύψει µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας 
κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς του, αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα. Ωστόσο, εάν το κέρδος από την αποτίµηση σε εύλογη αξία 
αντιστρέφει µια προηγούµενη ζηµία λόγω αποµείωσης της αξίας του, τότε 
το κέρδος αυτό θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
Επισηµαίνεται ότι δεν συµπεριλαµβάνονται στη κατηγορία Eπενδύσεις σε 
Aκίνητα τα δικαιώµατα διοίκησης και αξιοποίησης που δεν πληρούν τα 
κριτήρια του ∆.Λ.Π. 40. 
 

Πίνακες Μεταβολών Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων και Μεταβολής 
Επενδύδεων σε Ακίνητα 
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Βιβλιογραφία 
Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ∆.Π.Χ.Π. 
παρουσιάζουν µία ιδιαιτερότητα διότι βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και 
αναθεώρηση των επί µέρους διατάξεών τους. Είναι λοιπόν λογικό η σχετική 
βιβλιογραφία στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς να είναι περιορισµένη. 
Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε στα µεταφρασµένα κείµενα στην Ελληνική 
όπως παρατίθενται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Βιβλιογραφία : 

 ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
I.F.R.S. GRANT THORNTON, αναλυτική παρουσίαση, Β’ έκδοση 
Συµπληρωµένη, Ιούνιος 2006. 

 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 
2005, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Ιούνιος 2006 

 Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) σε 
συνδυασµό µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ) – Θεωρία και 
Πράξη, Θεοφάνης Καραγιώργος και Ανδρέας Πετρίδης Θεσσαλονίκη 
2006. Εκδόσεις ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

 Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους 
από τα Ελληνικά, βιβλίο πρώτο, ∆ηµήτρης Ντζανάτος, Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 2008 

 ∆ηµιουργία των σηµειώσεων (notes) των Οικονοµικών 
Καταστάσεων και έλεγχος της πληρότητάς τους, βιβλίο δεύτερο, 
∆ηµήτρης Ντζανάτος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2008 

 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2007, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 
Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις 

 International Accounting Standards Board www.iasb.org 
 Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ελλάδος) www.soel.gr 
 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών www.mnec.gr 
 Ε. Ε. (Financial Reporting & Company Law) 

http://europa.eu.int/comm/internalmarket/accounting/intexen.htm 
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